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ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ  
 
Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ 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 ηηµέο µνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε µνλάδεο πιήξσο 
πεξαησµέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα 
εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηµέο µνλάδνο πεξηιαµβάλνπλ φιεο ηηο 
δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 
απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχµθσλα θαη µε 
ηα ινηπά Σεχρε Γεµνπξάηεζεο.  

Καµηά αμίσζε ή αµθηζβήηεζε δελ µπνξεί λα ζεµειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη 
ηελ απφδνζε ησλ µεραλεµάησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζµφ ηνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηµνπνίεζεο ή µή 
µεραληθψλ µέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο.  

χµθσλα µε ηα παξαπάλσ, µε ηηο ηηµέο µνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ 
πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφµελν άµεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο ησλ επί µέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ 
αληηθείµελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηµέο µνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, 
πεξηιαµβάλνληαη ηα θάησζη:  

1.1  Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσµαηνπµέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, 
δαζµνχο, έμνδα εθηεισληζµνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο 
Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο µεηαθνξηθψλ 
ηνπ µέζσλ.  

1.2  Οη δαπάλεο πξνµεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσµαηνπµέλσλ θαη µε, θπξίσλ 
θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, µεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 
απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, 
µε ηηο απαηηνχµελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ µεηαθνξψλ, ηηο 
ζηαιίεο ησλ µεηαθνξηθψλ µέζσλ θαη ηηο απαηηνχµελεο πιάγηεο µεηαθνξέο, εθηφο 
ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε µεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο µε αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ Σηµνινγίνπ.  

Οµνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη µεηαθνξά (µε ηελ ζηαιία 
µεηαθνξηθψλ µέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, 
ιαµβαλνµέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχµθσλα µε ηελ 
Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεµνπξάηεζεο.  

Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, 
θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 
36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 13128/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη µε ηελ Δγθχθιην αξ. 
πξση. ζηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη 
Κιηµαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιαµβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηµέο ηνπ ηηµνινγίνπ.  

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

 1.3  Οη δαπάλεο µηζζψλ, εµεξνµηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ 
εηζθνξψλ (ζην Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εµεδαπνχο ή/θαη 
αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζµνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνµάησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πµβάζεηο Δξγαζίαο 
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(αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίµσλ αξγηψλ 
θ.ιπ.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο 
πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηµνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ 
πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη 
ρεηξηζηψλ νρεµάησλ θαη µεραλεµάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεµνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ µε εμεηδηθεπµέλν αληηθείµελν, εµεδαπνχ ή 
αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή 
νπνπδήπνηε αιινχ. 

 1.4  Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζµφ θαη ιεηηνπξγία 
εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη µεηαθνξά ησλ 
δνθηµίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηµψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην 
ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχµθσλα µε ηνπο 
φξνπο δεµνπξάηεζεο.  

1.5  Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο µνλάδσλ παξαγσγήο 
πξνθαηαζθεπαζµέλσλ ζηνηρείσλ, εθ' φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο 
δεµνπξάηεζεο, ζπγθξνηεµάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 
(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέµαηνο, αζθαιηνµηγµάησλ θ.ιπ., ζηνλ εξγνηαμηαθφ 
ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιαµβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπµέλνπ ρψξνπ, ε 
θαηαζθεπή ησλ ππνδνµψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ µνλάδσλ, ε 
εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπµέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζµνχ, νη ιεηηνπξγηθέο 
δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη µεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ 
ζηελ µνλάδα θαη ησλ παξαγνµέλσλ πξντφλησλ µέρξη ηηο ζέζεηο ελζσµάησζήο 
ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξµνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ µεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνµψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ 
θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεµα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ 
ρψξνπ ζε βαζµφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχµθσλα µε ηνπο ηζρχνληεο 
Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

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

(α)  Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ µνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη 
παξαρσξεζεί απφ ην Γεµφζην  

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

1.6  Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Έξγνπ, ηηο µεηαθνξέο, ηα 
µεηαθνξηθά µέζα, ηα µεραλήµαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο,  

1.7  Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο 
θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ απαηηνπµέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ µέηξσλ, νη 
δαπάλεο ησλ µέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φµνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεµάησλ εξγαδνµέλσλ ή ηξίησλ, ηεο 
απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγµαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 
ξχπαλζεο ξεµάησλ, πνηαµψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ µέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο 
επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεµειηψζεηο, ηθξηψµαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη 
µέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  
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1.8  Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ 
πάζεο θχζεσο "δνθηµαζηηθψλ ηµεµάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεµνπξάηεζεο (µεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη 
δνθηµέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε µεραλεµάησλ, εξγαζία θ.ιπ.)  

1.9  Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφµηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ 
µεραληθνχ εμνπιηζµνχ θαη µέζσλ (π.ρ. ηθξησµάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη 
γηα ζπγθεθξηµέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηµέλνπ 
ρξνλνδηαγξάµµαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιαµβάλνληαη ηα µηζζψµαηα, ε µεηαθνξά επί 
ηφπνπ, ε ζπλαξµνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε 
αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηµα, ηα 
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηµα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη µεηαθηλήζεηο 
ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εµεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 
ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ 
Έξγνπ), ε απνζπλαξµνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνµάθξπλζή ηνπο 
απφ ην Έξγν.  

Πεξηιαµβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζµνχ 
πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηµφηεηα γηα ηελ αληηµεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε 
άιιε αηηία.  

1.10  Οη δαπάλεο πξνµεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη µεηαθνξάο ζηε 
ζέζε ελζσµάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη εεαλαθνξηψζεσλ 
αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνµείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ 
πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε µεηαθνξά 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεµαίλνληαη µε αζηεξίζθν[*]).  

Πεξηιαµβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάµημεο ή εµπινπηηζµνχ ησλ πιηθψλ, 
ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφµελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ 
πξνδηαγξαθέο, ιαµβαλνµέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

 1.11  Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, µεησµέλε απφδνζε θαη µεηαθηλήζεηο 
µεραλεµάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη:  

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

(β)  ζηελ µε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηµεµάησλ ηνπ 
ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα ηµεµαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ), 

 (γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηµεηψπηζεο ησλ εµπνδίσλ απφ ηνπο 
αξµφδηνπο γηα απηά θνξείο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑρ θ.ιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφµελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ 
εµπνδίσλ,  

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπµέλσλ µεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο, 
είηε ηα σο άλσ απνδεµηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγµέλα ζην πνζνζηφ 
Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ 

 (ζη)  ζηελ ιήςε µέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη 
νρεµάησλ,  

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

  

1.12  Οη δαπάλεο ιήςεο µέηξσλ γηα ηελ νµαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη 
νρεµάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

  

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

(2)  Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ µέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη 
αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεµάησλ ζηελ πεξίµεηξν ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ 
νξπγµάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεµέξσζε ηνπ 
θνηλνχ, ηελ ζήµαλζε θαη θσηεηλή ζεµαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 
(πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ µειέηε ζήµαλζεο θαη ηηµνινγείηαη 
ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο 
θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνµάθξπλζε ησλ παξαπάλσ 
πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήµαλζεο µεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ 
θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήµαλζεο.  

1.13  Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, 
αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνµεηξηθνχ θαη πνιπγσλνµεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζµηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε 
ησλ επηµέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο µειεηψλ εθαξµνγήο 
(φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξµνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο µειέηεο ζην 
αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάµελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνµεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζµνχ 
εµπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο µειεηψλ 
αληηµεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεµέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ 
πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζµψλ 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 µε ηνπνγξαθηθέο µεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηµεηξεηηθψλ 
ζηνηρείσλ θαη' αληηπαξάζηαζε µε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ 
πάζεο θχζεσο επηµεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζµψλ πνπ ζα 
ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν.  

1.15  Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγµάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζµνχ ζθπξνδεµάησλ 
(φηαλ απηνί δελ πεξηιαµβάλνληαη ζηε µειέηε.  

1.16  Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο µε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνµέλσλ µε εξεπλεηηθέο ηνµέο 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 πνηαµψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 
παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ 
πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ 
θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφµελα φζν θαη 
ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο.  

1.18  Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψµαηα θαηνρπξσµέλσλ µεζφδσλ θαη 
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επξεζηηερληψλ πνπ εθαξµφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

1.19  Οη δαπάλεο δηαµφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο 
ζηα δηάθνξα ηµήµαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα 
απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 
επηµέηξεζε απηψλ ζηα ζπµβαηηθά 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 νξχγµαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο 
εθηεινχµελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεµηψλ θαη 
θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη µέρξη 
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ.  

1.21  Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεµηάο θαζψο θαη νη 
απνδεµηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή µε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηαµέλσλ 
θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο 
εμνπιηζµνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. µεηαθνξηθψλ µέζσλ µεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 
εξππζηξηνθφξσλ µεραλεµάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε µε ηήξεζε ησλ 
ζπµβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ 
θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 1.22  Δθ' φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσµή ζηα ζπµβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 
µεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή 
δηαθίλεζε εμνπιηζµνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (µίζζσζε ή εμαζθάιηζε 
δηθαησµάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ, ζήµαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ 
αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηµήµαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε 
ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε 
ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηαµφξθσζε ησλ ρψξσλ µεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 
εξγαζηψλ, ζχµθσλα µε ηνπο εγθεθξηµέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

1.23  Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσµάησλ γηα 
ηελ εθαξµνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζµα, 
θαζαξηζµφο, δεµηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζµα), θαζψο θαη νη δαπάλεο 
µεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζµα ησλ 
παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

 1.24  Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνµψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψµαηα πθηζηαµέλσλ αγσγψλ, 
θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ιπ., µε νπνηαδήπνηε µέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ 
ζπµβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσµή πξνο ηνχην 
ζηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο.  

1.25  Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ µειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο λα 
εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε αµνηβή, φπσο µειέηεο ζχλζεζεο 
ζθπξνδεµάησλ θαη αζθαιηνµηγµάησλ, µειέηεο ηθξησµάησλ θ.ιπ.  

1.26  Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπµέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο 
αξµφδηεο Αξρέο, ηελ Πνιενδνµία θαη ηνπο Οξγαληζµνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσµή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεµνπξάηεζεο.  

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

(1)  ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζµελή µεηαρείξηζε,  

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

Οη ηηµέο µνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ 
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιαµβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ µπνξνχλ λα θαηαλεµεζνχλ ζε ζπγθεθξηµέλεο εξγαζίεο 
αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, 
φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήµαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, 
δαζµνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνµήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα 
ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψµελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ 
πξνυπνινγηζµνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηµψλ ηνπ Σηµνινγίνπ 
Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε:  

(α)  ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιαµβαλφµελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχµβαζεο, ηα  

  νπνία πεξηιαµβάλνπλ ηηο δαπάλεο:  

(1)  Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζµηζεο 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 ζχµβαζεο.  

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

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

 (4)   Δμνπιηζµνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε 
δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο εηνηµφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 
ξεχµαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ 
απαηηνπµέλσλ επθνιηψλ, ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο δεµνπξάηεζεο.  

(5)  Απνµάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ µεηά 
ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ 
θαηά ηξφπν απνδεθηφ θαη ζχµθσλα µε ηνπο εγθεθξηµέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο 
Όξνπο.  

(6)   Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφµηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχµελνπ εμνπιηζµνχ 
γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, νρήµαηα µεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο 
πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξαµµα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο µε ην 
πέξαο ηνπ πξνβιεπφµελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο.  

(7)   Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ µειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπµπιεξψζεηο 
ηξνπνπνηήζεηο, εθφζνλ δελ πεξηιαµβάλνληαη ζην άµεζν θφζηνο.  

(8)   Οη δαπάλεο ζπµπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη  

 Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο), ζχµθσλα µε ηηο θείµελεο δηαηάμεηο.  
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(9)   Γηα θφξνπο.  

(10)  Γηα εγγπεηηθέο.  

(11)  Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. (12) Πξνζπµβαηηθνχ ζηαδίνπ.  

(13)  Γηάζεζεο µέζσλ αηνµηθήο πξνζηαζίαο.  

(14)  Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη 
ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, ρξεµαηννηθνλνµηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα 
µειέηεο πνπ µπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, 
εθηεηαµέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνµηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο 
γηα µέηξα πξνζηαζίαο απφ µε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, 
θινπέο µε θαιππηφµελεο απφ αζθάιηζε).  

(β)  Υξνληθψο ζπλnξηεµέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψµελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο  

 ζχµβαζεο, ηα νπνία πεξηιαµβάλνπλ ηηο δαπάλεο:  

( 1)  Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ 
(πεξηιαµβάλεη ηε ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχµθσλα 
µε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηµέλσλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

 (2)  Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε µφληµεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε 
πεξίπησζε µε µφληµεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιαµβάλεηαη ππφςε 
ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηµφηεηα ζην έξγν). Αλεγµέλεο 
πεξηιαµβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφµελεο λφµηµεο απνδεµηψζεηο. 
Σν επηζηεµνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, µε εμεηδηθεπµέλν αληηθείµελν 
(π.ρ. ρσµαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιαµβάλνληαη. 

 (3)  Ννµηθήο ππνζηήξημεο 

 (4)  Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπµβνχισλ µε ad hoc µεηάθιεζε  

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

(6)  Λεηηνπξγίαο µεραλεµάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήµαηα µεηαθνξάο 
πξνζσπηθνχ  

(7)  Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξαµέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο 
εγθεθξηµέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε µέηξσλ γηα ζπµµφξθσζε 
πξνο απηνχο  

(8)  πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφµελν ρξφλν  

(9)  Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεµαηννηθνλνµηθφ θφζηνο  

(10) Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε µε ηε ζπµµεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο  

 επηρείξεζεο, θφζηνο έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο  

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

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά 
ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεµθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιαµβάλνληαη ζην 
παξφλ Σηµνιφγην, απνδεθηά φµσο ζχµθσλα µε ηνπο φξνπο δεµνπξάηεζεο, ή 
εξγαζηψλ πνπ επηµεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα 
αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ µε αλαγσγή ησλ µεγεζψλ ηνπο 
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ζχµθσλα µε ην αθφινπζν παξάδεηγµα:  

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ  θαη 
αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θιπ 

Γηα νλνµαζηηθή δηάµεηξν ΟΝ ρξεζηµνπνηνχµελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο 
αλαθεξφµελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ 
θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη µέζνδν πξνζηαζίαο, ζα 
γίλεηαη αλαγσγή ηνπ µήθνπο ηνπ ρξεζηµνπνηνχµελνπ ζσιήλα ζε µήθνο ζσιήλα ηεο 
αµέζσο µηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηµνιφγην νλνµαζηηθήο δηαµέηξνπ, µε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

 φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

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

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

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

Γηα πάρνο ΟΝ ρξεζηµνπνηνχµελεο πιάθαο µεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο 
ζπµβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηµνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο 
επηθάλεηαο ηεο ρξεζηµνπνηνχµελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπµβαηηθήο πιάθαο 
πάρνπο 12 mm, µε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ   DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒΝ ρξεζηµνπνηνχµελεο ηαηλίαο µεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο 
ζπµβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηµνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ 
µήθνπο ηεο ρξεζηµνπνηνχµελεο ηαηλίαο ζε µήθνο ζπµβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 
mm, µε 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 
ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα : 
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1. ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΣΗΣΟΗΥΗΖ ΔΣΔΠ – ΠΔΣΔΠ 
(ΓΗΑ ΣΗ ΔΣΔΠ ΠΟΤ ΔΥΔΗ ΑΝΑΣΑΛΔΗ Ζ ΤΠΟΥΡΔΩΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ) 

\ 

01 
ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

01 
ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΟ 
ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

01-01 
Παπαγυγή ζκςποδέμαηορ - 
επγαζίερ ζκςποδέηηζηρ  

01-01 
Παπαγυγή ζκςποδέμαηορ - 
επγαζίερ ζκςποδέηηζηρ  

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00 
Παπαγυγή και μεηαθοπά 
ζκςποδέμαηορ 

ΠΕΣΕΠ 01-01-01-00 
Παπαγυγή και μεηαθοπά 
ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00 ςνηήπηζη ζκςποδέμαηορ ΠΕΣΕΠ 01-01-03-00 ςνηήπηζη ηος ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-04-00 
Επγοηαξιακά ζςγκποηήμαηα 
παπαγυγήρ ζκςποδέμαηορ 

ΠΕΣΕΠ 01-01-04-00 
ςγκποηήμαηα παπαγυγήρ 
ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00 
Υαλύβδινοι οπλιζμοί 
ζκςποδέμαηορ 

ΠΕΣΕΠ 01-02-01-00 
Υαλύβδινοι οπλιζμοί 
ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00 Ικπιώμαηα ΠΕΣΕΠ 01-03-00-00 Ικπιώμαηα 

02 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 02 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

02-02 κλπ Εκζκαθέρ 02-02 κλπ Εκζκαθέρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00 
Γενικέρ εκζκαθέρ οδοποιίαρ και 
ςδπαςλικών έπγυν 

ΠΕΣΕΠ 02-02-01-00 Γενικέρ εκζκαθέρ  

02-07 Επισώμαηα / Επενδύζειρ 02-07 Επισώμαηα / Επενδύζειρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-01-00 
Καηαζκεςή επισυμάηυν με 
καηάλληλα πποφόνηα εκζκαθών 
ή δανειοθαλάμυν 

ΠΕΣΕΠ 02-07-01-00 
Καηαζκεςή επισυμάηυν με 
καηάλληλα πποφόνηα εκζκαθών ή 
δανειοθαλάμυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-02-07-03-00 Μεηαβαηικά επισώμαηα ΠΕΣΕΠ 02-07-03-00 Μεηαβαηικά επισώμαηα 

03 ΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΣΙΡΙΩΝ 03 ΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ ΚΣΙΡΙΩΝ 

03-02 Σοισοδομέρ 03-02 Σοισοδομέρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-02-02-00 Σοίσοι από οπηόπλινθοςρ ΠΕΣΕΠ 03-02-02-00 Οπηοπλινθοδομέρ 

03-06 Μονώζειρ 03-06 Μονώζειρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-01 
ηεγανοποίηζη δυμάηυν και 
ζηεγών με αζθαληικέρ 
μεμβπάνερ 

ΠΕΣΕΠ 03-06-01-01 
ηεγανώζειρ  Δυμάηυν - ηεγών 
με αζθαληικέρ μεμβπάνερ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-02 
ηεγανοποίηζη δυμάηυν και 
ζηεγών με μεμβπάνερ PVC 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-01-02 
ηεγανοποίηζη δυμάηυν και 
ζηεγών με μεμβπάνερ PVC 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-01 Θεπμομονώζειρ δυμάηυν ΠΕΣΕΠ 03-06-02-01 Θεπμομονώζειρ δυμάηυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-02 
Θεπμομόνυζη εξυηεπικών 
ηοίσυν 

ΠΕΣΕΠ 03-06-02-02 Θεπμομόνυζη εξυηεπικών ηοίσυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-03 Θεπμομονώζειρ κεπαμοζκεπών ΠΕΣΕΠ 03-06-02-03 Θεπμομονώζειρ κεπαμοζκεπών 
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ζηεγών ζηεγών 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-03-06-02-04 

ςζηήμαηα μόνυζηρ εξυηεπικού 
κελύθοςρ κηιπίος με διογκυμένη 
πολςζηεπίνη και λεπηά 
οπλιζμένα ζςνθεηικά 
επισπίζμαηα 

ΠΕΣΕΠ 03-06-02-04 

ςζηήμαηα μόνυζηρ εξυηεπικού 
κελύθοςρ κηιπίος με διογκυμένη 
πολςζηεπίνη και λεπηά οπλιζμένα 
ζςνθεηικά επισπίζμαηα 

03-07 
Επενδύζειρ - επιζηπώζειρ - 
τεςδοποθέρ 

03-07 
Επενδύζειρ - επιζηπώζειρ - 
τεςδοποθέρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501‐03‐07‐03‐00 
Επιζηπώζειρ με θςζικούρ 
λίθοςρ 

ΠΕΣΕΠ 03-07-03-00 Επιζηπώζειρ με θςζικούρ λίθοςρ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501‐03‐07‐04‐00 
Επένδςζη ηοίσυν με πλάκερ 
μαπμάπος, γπανίηη και θςζικών 
λίθυν 

ΠΕΣΕΠ 03-07-04-00 
Επένδςζη ηοίσυν με θςζικέρ 
πλάκερ (μάπμαπα,γπανίηερ) 

03-08 Κοςθώμαηα -ςαλοςπγικά 03-08 Κοςθώμαηα -ςαλοςπγικά 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501‐03‐08‐03‐00 Κοςθώμαηα Αλοςμινίος ΠΕΣΕΠ 03-08-03-00 Κοςθώμαηα Αλοςμινίος 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501‐03‐08‐04‐00 
Κοςθώμαηα από ζςνθεηικά 
ςλικά 

ΠΕΣΕΠ 03-08-04-00 Κοςθώμαηα από ζςνθεηικά ςλικά 

05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

05-01 Σεσνικά έπγα και γέθςπερ 05-01 Σεσνικά έπγα και γέθςπερ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-01-07-01 
ηεγάνυζη καηαζηπώμαηορ 
γεθςπών με ζςνθεηικέρ 
μεμβπάνερ 

ΠΕΣΕΠ 05-01-07-01 
ηεγάνυζη καηαζηπώμαηορ 
γεθςπών με ζςνθεηικέρ μεμβπάνερ 

05-02 Λοιπά ηεσνικά έπγα 05-02 Λοιπά ηεσνικά έπγα 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-01-00 
Κπάζπεδα, πείθπα & ηάθποι 
ομβπίυν καηαζηπώμαηορ οδών 
επενδεδςμένερ με ζκςπόδεμα 

ΠΕΣΕΠ 05-02-01-00 
Κπάζπεδα-Ρείθπα - Σάθποι 
παπάπλεςπα ηηρ οδού 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-04-00 Ησοπεηάζμαηα οδών ΠΕΣΕΠ 05-02-04-00 Ησοπεηάζμαηα  

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-02-07-00 
Φπάσηερ ανάζσεζηρ 
βπασοπηώζευν 

ΠΕΣΕΠ 05-02-07-00 
Φπάσηερ ςγκπάηηζηρ 
βπασοπηώζευν 

05-03 Οδοζηπώμαηα 05-03 Οδοζηπώμαηα 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-03-00 
ηπώζειρ οδοζηπώμαηορ από 
αζύνδεηα αδπανή ςλικά 

ΠΕΣΕΠ 05-03-03-00 

ηπώζειρ οδοζηπυμάηυν από 
αζύνδεηα αδπανή ςλικά  

Α27 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-11-04 
Αζθαληικέρ ζηπώζειρ κλειζηού 
ηύπος 

ΠΕΣΕΠ 05-03-11-04 

ηπώζειρ αζθαληικού 
ζκςποδέμαηορ ζςνεσούρ 
κοκκομεηπικήρ διαβάθμιζηρ 
(κλειζηού ηύπος) 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-12-01 
Ανηιολιζθηπή ζηπώζη 
αζθαληικού ζκςποδέμαηορ 

ΠΕΣΕΠ 05-03-12-01 
Ανηιολιζθηπή ζηπώζη 
αζθαληικού ζκςποδέμαηορ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-03-16-00 Ανακαηαζκεςή ζηπώζευν ΠΕΣΕΠ 05-03-16-00 Ανακαηαζκεςή βάζευν 
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οδοζηπώμαηορ με βαθειά 
τςσπή ανακύκλυζη και 
πποζθήκη αθπώδοςρ 
αζθάληος (CIR) 

οδοζηπυμάηυν με τςσπή 
ανακύκλυζη και πποζθήκη 
αθπώδοςρ αζθάληος (CIR) 

05-04 ήμανζη 05-04 ήμανζη 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-04-07-00 
Διαηάξειρ ζηήπιξηρ πινακίδυν 
καηακόπςθηρ ζήμανζηρ 

ΠΕΣΕΠ 05-04-07-00 
Διαηάξειρ ζηήπιξηρ πινακίδυν 
καηακόπςθηρ ζήμανζηρ 

05-07 Οδοθυηιζμόρ κλπ 05-07 Οδοθυηιζμόρ κλπ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-01-00 Τποδομή οδοθυηιζμού ΠΕΣΕΠ 05-07-01-00 Τποδομή οδοθυηιζμού 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-05-07-02-00 
Ιζηοί οδοθυηιζμού και 
θυηιζηικά ζώμαηα 

ΠΕΣΕΠ 05-07-02-00 Ανυδομή οδοθυηιζμού 

10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 10 ΕΡΓΑ ΠΡΑΙΝΟΤ 

10-02 
Εξοπλιζμόρ πάπκυν και 
πλαηειών 

10-02 
Εξοπλιζμόρ πάπκυν και 
πλαηειών 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-01 Καθιζηικά ςπαίθπιυν σώπυν ΠΕΣΕΠ 10-02-02-01 Καθιζηικά ςπαίθπιυν σώπυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-02 Κάδοι αποππιμμάηυν ΠΕΣΕΠ 10-02-02-02 Κάδοι αποππιμμάηυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-02-02-03 Εξοπλιζμόρ παιδικήρ σαπάρ ΠΕΣΕΠ 10-02-02-03 Εξοπλιζμόρ παιδικήρ σαπάρ 

10-06 ςνηήπηζη Ππαζίνος 10-06 ςνηήπηζη Ππαζίνος 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-01 Κλάδεμα δένδπυν ΠΕΣΕΠ 10-06-04-01 Κλάδεμα δένδπυν 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνυν ΠΕΣΕΠ 10-06-04-02 Κλάδεμα θάμνυν 

14 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

14 
ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ 
ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 

14-02 Φέποςζερ Σοισοποιίερ 14-02 Φέποςζερ Σοισοποιίερ 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501-14-02-04-00 
Αποκαηάζηαζη ηοισοποιίαρ με 
εθαπμογή ενεμάηυν 

ΠΕΣΕΠ 14-02-04-00 
Αποκαηάζηαζη ηοισοποιίαρ με 
εθαπμογή ενεμάηυν 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιέπξσο ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθψλ ή πξντφλησλ. 
 
Ζ Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ 
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 
αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηφο πφιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηφηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηφηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξφζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε αλακνλή 
θνξηνεθθφξησζεο (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

 
Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ησλ 
άξζξσλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξψληαη ζε θπβηθά 
κέηξα (m

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

 
ε θακκία πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 
άιιε πξνζαχμεζε θαη ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνχκελα m

3
 θάζε 

εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ηηκνιφγην (ΝΔΣ 
ΟΓΟ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδφκελν θσδηθφ αλαζεψξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ). 
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ΑΡΘΡΑ ΣΗΜΟΛΟΓΗΟΤ 
 

 
ΟΜΑΓΑ Α:  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ – ΚΑΘΑΗΡΔΔΗ 

 

 
20. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ ΚΣΗΡΗΑΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
 
Ζ θνξηνεθθφξησζε θαη ε θαζαξή κεηαθνξά πξνο νξηζηηθή απφζεζε ησλ πάζεο θχζεσο 
πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ, δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 
κνλάδαο. Οη κελ θνξηνεθθνξηψζεηο ηηκνινγνχληαη κε βάζε ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ ΝΔΣ 
ΟΗΚ, ε δε θαζαξή κεηαθνξά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*], ζχκθσλα 
κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ ΝΔΣ ΟΗΚ. 
 
Οη πνζφηεηεο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ εθζθαθψλ ζα επηκεηξψληαη ζε φγθν 
νξχγκαηνο (ζπλνιηθή πνζφηεηα πξντφλησλ εθζθαθψλ - θαζαηξέζεσλ κείνλ πνζφηεηεο 
πνπ δηαηίζεληαη γηα επαλεπηρψζεηο). 
 
Α.Σ. : Α. 1 
 
Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην, δηα κέζνπ νδψλ θαιήο βαηφηεηαο 
 
ΟΗΚ 10.07.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-1136 
 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 

Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) 

Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ:Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ γηα ηηο κεηαθνξέο πιηθψλ (θαη φρη 
ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ, νη νπνίεο ξπζκίδνληαη ζηα αληίζηνηρα απηψλ θεθάιαηα) ζε 
πεξηπηψζεηο δπζπξνζίησλ θαη εηδηθψλ έξγσλ. 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ απαηηείηαη πιήξεο ηεθκεξίσζε ζε επίπεδν Μειέηεο. 

ηηο ζπλήζεηο εξγαζίεο νη δαπάλεο θνξηνεθθφξησζεο - κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ 
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο νηθείεο ηηκέο κνλάδνο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά 
ζηα νηθεία άξζξα. 

 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ  (0.35) 
 
 
Α.Σ. : Α. 2 
 
Eθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε εδάθε γαηψδε-
εκηβξαρψδε 
 
ΟΗΚ 20.05.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2124  
 
Δθζθαθή ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ζε εδάθε γαηψδε-
εκηβξαρψδε, πιάηνπο βάζεσο έσο 3,00 m ή κεγαιπηέξνπ ησλ 3,00 m αιιά επηθαλείαο 
βάζεσο έσο 12,00 m2, ζε βάζνο κέρξη 2,00 m απφ ην ρακειφηεξν ρείινο ηεο δηαηνκήο 
εθζθαθήο, ελ μεξψ ή εληφο χδαηνο βάζνπο έσο 0,30m, ηνπ νπνίνπ ε ζηάζκε, είηε εξεκεί 
είηε ππνβηβάδεηαη κε εθ' άπαμ ή ζπλερή άληιεζε (ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα), κε ηελ 
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αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ, ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα θαη ηελ ηπρφλ 
αλαγθαία ζπνξαδηθή αληηζηήξημε ησλ παξεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επί νξχγκαηνο, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ εθζθαθή. 
 
ΔΤΡΩ: ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  (7,40) [*] 
 
 
Α.Σ. : Α. 3 

 
Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο γαηψδεο – εκηβξαρψδεο 

 
ΟΓΟ Α-2  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 1123Α 

 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη 
εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο 
πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, 
αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, 
ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε 
νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 
02-02-01-00. 

Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο 
ζθιεξφηεηαο: 

 

- αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο 
κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

- ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε 
ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 

- ηερληθψλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο ησλ 
πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ 

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

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

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

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

• ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ 
πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη 
δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
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• ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε 
εθζάκλσζε θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ 
θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

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

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

• νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

• ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο 
ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη 
απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο 
ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

 

Ζ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε 
ηζηκέλην, πιαθνζηξψζεσλ, δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ 
έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη 
εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε 
ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ 
Τπεξεζία. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  (3,60) [*] 
 
 
Α.Σ. : Α. 4 
 
Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ 
 
ΟΗΚ 20.10        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162  
 
Δπίρσζε κε πξντφληα εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρψξσλ 
ή ηκεκάησλ απηψλ, ζε κέζε απφζηαζε απφ ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξνηφλησλ έσο 
10,00 m, κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξψζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη 
ζπκπχθλσζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρψζεηο 
ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
 
ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθψλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκφδεηαη ν 
αζηεξίζθνο [*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ. 
 
ΔΤΡΩ:ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  (4,50)  
 
 
Α.Σ. : Α. 5 
 
Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 
 
ΟΗΚ 20.20        Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2162  
 
Καηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή 
νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, ζθχξα θιπ). Πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά 
ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο εληφο ηεο θάηνςεο ηνπ θηηξίνπ κε 
ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή θαη ε ζπκπχθλσζε 
κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ, κε ηελ κεηαθνξά ηνπ ζξαπζηνχ 
πιηθνχ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ 
επίρσζε.  
 
ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ  (19,55) [*] 
 
 
Α.Σ. : Α. 6 
 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα 
 
ΟΗΚ 20.30   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2171 
 
Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο 
πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο.  
 
ΔΤΡΩ: ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  (0,90) 
 
 
Α.Σ. : Α. 7 
 
Καζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα κε ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ 
 
ΟΗΚ 22.10.01  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2226 
 

Καζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ αφπινπ ζθπξνδέκαηνο παληφο είδνπο, 
ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ 
πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ ηθξησκάησλ θαη 
πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ 
επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, 
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ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 „Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 
ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα‟. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξέζεσο. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 
θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο „22. Καζαηξέζεηο‟, απφ ηελ 
ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 
22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη 
κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, 
ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ). 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο 
νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ 
δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, 
αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ  (35,22) [*] 
 
 
Α.Σ. : Α. 8 
 
Καζαίξεζε δαπεδνζηξψζεσλ επί εδάθνπο παληφο είδνπο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, εμ 
νησλδήπνηε πιηθψλ θαηαζθεπήο (ζθπξφδεκα, αζθαιηφζηξσζε, πιαθνζηξψζεηο θιπ.) 
κεηά ηεο ππφβαζεο ηνπο 
 
ΟΗΚ Ν.22.17.01   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2123Α 

 
Καζαίξεζε δαπεδνζηξψζεσλ επί εδάθνπο παληφο είδνπο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ, εμ 
νησλδήπνηε πιηθψλ θαηαζθεπήο (ζθπξφδεκα, αζθαιηφζηξσζε, πιαθνζηξψζεηο θιπ.) κεηά 
ηεο ππφβαζεο ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  ησλ ηπρφλ θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, αλαβαζκψλ, 
ηνηρίζθσλ, πεδνπιηψλ  θιπ. παξφκνησλ δνκηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ ππάξρνπλ, νησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ θαη πάρνπο πιηθψλ, ρσξίο πξνζνρή φζνλ αθνξά ηα πιηθά, αιιά κε ηδηαίηεξε 
πξνζνρή πξνο απνθπγή πξφθιεζεο δεκηψλ ζε παξαθείκελα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ θαη 
ζε πάζεο θχζεσο ηπρφλ ππάξρνπζεο ππφγεηεο ζσιελψζεηο, θαισδηψζεηο θιπ., κε ρξήζε 
νησλδήπνηε κεραληθψλ ή κε κέζσλ, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ, κεηά ηεο 
ζπζζψξεπζεο ησλ πξντφλησλ ζε ζέζεηο θφξησζεο θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απφξξηςε ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο 
αξκφδηεο αξρέο.  
 
ηα ζεκεία ηεξκαηηζκνχ ηα ησλ επηθαλεηψλ πνπ απνμειψλνληαη ζα γίλεη θνπή ησλ πιηθψλ κε 
ειεθηξηθφ θφθηε ή άιιν πξφζθνξν ηξφπν, έηζη ψζηε λα παξακείλεη άζηθηε ε ππφινηπε 
δαπεδφζηξσζε πνπ βξίζθεηαη ζε ζπλέρεηα απηήο πνπ θαζεξείηαη.  
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη επίζεο:   

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

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

 νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ  κέηξν (m3) φγθνπ θαζαηξνχκελσλ ζηνηρείσλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη απφξξηςε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  Δπηκέηξεζε κε ιήςε 
δηαηνκψλ πξν θαη κεηά ηελ θαζαίξεζε. 
 
ΔΤΡΩ: ΔΗΚΟΗ ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  (26,40) 
 
 
Α.Σ. : Α. 9 
 
Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νηνπδήπνηε πάρνπο, ρσξίο λα 
θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηελ εμαγσγή αθεξαίσλ πιαθψλ 
 
ΟΗΚ 22.20.01   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-2136 

 

Καζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο 
(ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Μάιηαο, πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, 
θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην εδάθνο, κε ηελ 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 
θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο „22. Καζαηξέζεηο‟, απφ ηελ 
ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 
22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη 
κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, 
ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ). 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο 
νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ 
δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, 
αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

 
ΔΤΡΩ: ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ  (7,90)  
 
 
Α.Σ. : Α. 10 
 
Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ 
 
ΟΗΚ  22.56   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-6102 

 

Καζαίξεζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο (πιήλ ζθειεηψλ ζηεγψλ) ζε 
νπνηαδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε κεραληθέο ή ζεξκηθέο κεζφδνπο. 
πκπεξηιακβάλνληαη ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα θαη ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ πξνο 
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θφξησζε ή απνζήθεπζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-02-02 „Καζαηξέζεηο 
κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ κε ζεξκηθέο κεζφδνπο‟. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ ππνινγηζκψλ. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Οη πιάγηεο - εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ - κεηαθνξέο ησλ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ 
θαηεδαθίζεσλ θαη απνμειψζεσλ ησλ άξζξσλ ηεο ελφηεηαο „22. Καζαηξέζεηο‟, απφ ηελ 
ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κέρξη ηηο ζέζεηο θφξησζεο πξνο κεηαθνξά, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο κνλάδνο. 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.20, 22.21, 22.22, 22.23, 22.50,22.53, 22.54, 22.56, 22.60, 
22.61 θαη 22.62 απνδεκηψλνληαη νη αληίζηνηρεο εξγαζίεο θαζαηξέζεσλ φηαλ γίλνληαη 
κεκνλσκέλα θαη δηαηεξείηαη ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπλήζσο επηθαιχπηνπλ (ηνίρνο, πιάθα, 
ππνζηχισκα, νξνθή, δάπεδν θιπ). 

Με ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ 22.30, 22.35 θαη 22.40 απνδεκηψλνληαη νη εξγαζίεο δηάλνημεο 
νπψλ ρσξίο ηα ζπλήζε δηαηξεηηθά κέζα θαη δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο εξγαζίεο απιψλ 
δηαηξήζεσλ κε ηα κέζα απηά γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζπλδεηηθψλ κέζσλ ζηεξέσζεο, 
αγθπξψζεσλ, βιήηξσλ θιπ. 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ  (0,35) 
 
 
 

ΟΜΑΓΑ Β: ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

 
 
32. ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 
 
32.01 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

κε ρξήζε αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ  
 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε 
θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο 
θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή 
ππξγνγεξαλνχ θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη ινηπψλ επηθαλεηψλ 
ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 
 
01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  
01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ". 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε 
πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, 
ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα 
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην 
κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ 
εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. ε νπδεκία 
πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην 
ζθπξφδεκα. 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 

β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, 
επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ 
ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ 
ηειεηψκαηνο. 

 
δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηφπνπ, ζηεζίκαηνο θαη 
επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ 
θειχθε, αςίδεο θαη ηξνχινπο. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  

 
Α.Σ. : Β. 1 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 
 
ΟΗΚ 32.01.03  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3213 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
ΔΤΡΩ: ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ  (84,00) 
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Α.Σ. : Β. 2 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 
 
ΟΗΚ 32.01.04  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3214 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 

 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 

 
ΔΤΡΩ: ΔΝΔΝΖΝΣΑ   (90,00) 
 
 
Α.Σ. : Β. 3 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 
 
ΟΗΚ 32.01.05  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3215 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε 
αληιίαο ή ππξγνγεξαλνχ, γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25. 
 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε 
ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
ΔΤΡΩ:ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ  (95,00) 

 
 
Α.Σ. : Β. 4 

 
Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ 
 
ΟΗΚ 38.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3801  
 
Ξπιφηππνη ρπηψλ ηνίρσλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
έδαθνο, ζε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο κέρξη 4,00 m, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 
 
Οη δηαζηάζεηο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ηθξησκάησλ, ζαληδσκάησλ, κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θιπ 
ζηνηρείσλ ηνπ θαινππηνχ θαη ηνπ ηθξηψκαηνο ζα είλαη ηέηνηαο αληνρήο ψζηε λα κπνξνχλ λα 
παξαιακβάλνπλ φια ηα επελεξγνχληα θαηά ηελ θαηαζθεπή θνξηία ρσξίο παξακνξθψζεηο 
ή ππνρσξήζεηο.  
 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε 
εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ,  
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα. 
 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (13,50) 
 
 
Α.Σ. : Β. 5 
 
Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ 
 
ΟΗΚ 38.02  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3811 
 
Ξπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. θξεαηίσλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ 
κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο. 
 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (22,50) 
 
 
Α.Σ. : Β. 6 
 
Κακπχινη μπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο 
 
ΟΗΚ 38.04  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3821 
 
Ξπιφηππνη απιήο θακππιφηεηαο, πεξί θαηαθφξπθν άμνλα (ι.ρ. θπθιηθψλ ζηχισλ ή 
παξαζηάδσλ) ή νξηδφληην άμνλα (ι.ρ. αςίδσλ), ζε χςνο ηεο αλψηαηεο ζηάζκεο απηψλ 
κέρξη 5,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-
00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)".  

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ 
πιηθψλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ 
θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 
δηακφξθσζή ηνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηπγκέλεο επηθαλείαο. 
 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (22,50) 
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Α.Σ. : Β. 7 
 
Πιήξεο δηακφξθσζε ηειηθήο επηθάλεηαο θιηκάθσλ θαη θεξθίδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ απφ 
ζθπξφδεκα γηα ηελ δεκηνπξγία αληηνιηζζεηηθήο επηθάλεηαο, κε πξνζζήθε ραιαδηαθήο 
άκκνπ 
 
ΟΗΚ Ν.38.12.021  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3813 
 
Πιήξεο δηακφξθσζε ηειηθήο επηθάλεηαο θιηκάθσλ θαη θεξθίδσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ απφ 
ζθπξφδεκα γηα ηελ δεκηνπξγία αληηνιηζζεηηθήο επηθάλεηαο, κε πξνζζήθε ραιαδηαθήο 
άκκνπ, νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ. ηελ 
παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε εθηέιεζε ησλ θάησζη εξγαζηψλ. Υξήζε θαζαξνχ 
κπεηνθφξκ ζηα ξίρηηα, θαη ηνπνζέηεζε ζε φιεο ηηο ειεχζεξεο αθκέο θαιηζφπερσλ.  
Ακέζσο κεηά ηελ δηάζηξσζε  ηνπ ζθπξνδέκαηνο ε επηθάλεηα κνξθψλεηαη κε δνλεηή 
επηθαλείαο γηα λα  γίλεη απνιχησο επίπεδε θαη ιεία, ρσξίο θακία αλσκαιία ή πξνεμνρή  
αδξαλψλ πιηθψλ κε ειαθξά θιίζε (0,5%) πξνο ηελ αθκή ησλ βαζκίδσλ. Όηαλ ε επηθάλεηα 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο έρεη ζηεγλψζεη γίλεηαη επίπαζε ηζηκεληφζθνλεο,  ψζηε ε ηειηθή φςε 
ηνπ δαπέδνπ λα ζπκίδεη ηζηκεληνθνλία, θαη ραιαδηαθήο άκκνπ θαηάιιειεο θνθνκεηξίαο 
(ιεπηφθνθθεο ή ρνλδξφθνθθεο θαηά πεξίπησζε) ζε αλαινγία 6 Kg/m2 δαπέδνπ, γηα ηελ 
εμαζθάιηζε αληηνιηζζεξφηεηαο θαη “καη” πθήο, θαη αθνινπζεί ηζρπξή ζπκπίεζε ησλ 
πιηθψλ θαη επεμεξγαζία κε κεραληθφ ιεηαληήξα κεγάισλ πηεξχγσλ (ειηθνπηεξάθη) θαη  
ρεηξνλαθηηθά  κε  κπζηξί ή ζπάηνπια ζηα ζεκεία  πνπ  δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 
ιεηαληήξα. Παξάιιεια κε φια απηά ζα γίλεη αγσγή ηεο επηθαλείαο κε ςεθαζκφ 
αληηεμαηκηζηηθήο κεκβξάλεο πνπ εκπνδίδεη ηελ απφηνκε μήξαλζε ηεο δηάζηξσζεο. Με ηηο 
παξαπάλσ εξγαζίεο πξέπεη λα επηηεπρζεί ε ελζσκάησζε ηεο ραιαδηαθήο άκκνπ ζην 
ζθπξφδεκα θαη ε δεκηνπξγία ελφο κνλνιηζηθνχ δαπέδνπ ρσξίο  θαλέλα απνιχησο θίλδπλν 
απνθφιιεζεο θαη αλζεθηηθνχ ζε θζνξέο, ηξηβή θαη θξνχζε.   
Μεηά ηελ απνκάθξπλζε ησλ μπιφηππσλ απφ ηα ξίηηα, φιεο νη αηέιεηεο ζα επηζθεπαζζνχλ 
ψζηε λα επηηεπρζεί ηέιεην αηζζεηηθά απνηέιεζκα.  
Ζ φιε εξγαζία ζα εθηειεζηεί κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, αθνχ πξνεγεζεί ε θαηαζθεπή 
αλάινγσλ δεηγκάησλ γηα έγθξηζε απφ ηελ επίβιεςε, ψζηε λα πξνθχπηνπλ εληειψο ιείεο 
θαη επίπεδεο επηθάλεηεο.  
Ήηνη πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο κφξθσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ επηθαλεηψλ 
ησλ βαζκίδσλ θιηκάθσλ θαη κεξθίδσλ (ξίρηη-πάηεκα) ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο 
θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. Ζ ηηκή ζεσξείηαη κέζε ηηκή κε αλεγκέλε ζηελ αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν ηηκή κνλάδνο, ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ρξήζεο μπιφηππσλ, ησλ 
ραιαδηαθψλ πιηθψλ θαη ηεο εξγαζίαο εθηέιεζεο φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ εξγαζηψλ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο παηεκάησλ ζε νξζή πξνβνιή  

 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ (20,25) 
 
 
38.20 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500 C  
 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκψλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακφξθσζεο 
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". 
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Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ 
έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο 
έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα 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. 
 
 

Ολοκ.  
δηάκεηρος 
(mm) 

Πεδίο εθαρκογής 

Ολοκ. 
δηαηοκή  
(mm

2
) 

Ολοκ.  
κάδα/ κέηρο  
(kg/m) 

Ράβδοη 
Κοσιούρες θαη 
εσζσγρακκηζκέλα 
προϊόληα 

Ζιεθηρο-
ζσγθοιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθησώκαηα 

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 

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

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

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
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 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

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

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

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
 
Α.Σ. : Β. 8 

 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C 
 
ΟΗΚ 38.20.02  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, θαηεγνξίαο B500C. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
ΔΤΡΩ:ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΠΣΑ ΛΔΠΣΑ (1,07) 
 
 
Α.Σ. : Β. 9 

 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, δνκηθά πιέγκαηα B500C 
 
ΟΗΚ 38.20.03  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3873 
 
Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο, δνκηθά πιέγκαηα B500C. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν  (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
ΔΤΡΩ:ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ (1,01) 
   
 
Α.Σ. : Β. 10 

 
Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ, ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο 
γεθπξψλ θιπ κε ζθπξφδεκα C16/20 
 
ΟΓΟΒ-29.3.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2532 
 
Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ 
ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε 
ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, 
ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 
ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
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• ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  
• ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ 
πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, 
θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ 
απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-
δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ),  
• ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 
άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
• ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 
πξνβνινδφκεζε θαζψο 
• ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή 
άιιεο κνξθήο θελψλ,  
• ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  
• ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) 
κέρξη ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  
 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 
• νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  
• νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 
θαη ησλ πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο 
πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  
• ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  
• νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα 
γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  
• ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ 
επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο 
θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 
πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
 
Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε 
πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ 
ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 
δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ 
εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε 
ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα 
γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ 
επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο 
ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ 
δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο 
εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή 
πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο 
(εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, 
πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 



ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΩΝ  27 
 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 
αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 
 
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ηθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 
επηρξηζκάησλ 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 
 
Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, 
θνηηνζηξψζεσλ, επελδξχζεσλ θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 
„ιεπηνηνίρσλ‟, ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 
άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν. 
 
ΔΤΡΩ:ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ    (94,20) 
 
Α.Σ. : Β. 11 

 
Πξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα 
 
ΟΓΟ Β-51 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2921 
 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, 
δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 
1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα 
παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο 
ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. 

Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 „‟Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη 
νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα‟‟. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

• ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα 
ζρέδηα νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 
0,50 m, κε ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά 
ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν 
εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ 
αλά m3 άκκνπ. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, 
ε νπνία επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο. 

 
ΔΤΡΩ:ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (9,60) 



ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΩΝ  28 
 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΓΗΚΣΤΑ 
 

 
ΑΡΓΔΤΖ 
 
Α.Σ. : Γ. 1 
 
Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ραλδάθσλ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ ή ππνγείσλ δηθηχσλ 
ζσιελψζεσλ εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ, ζε θάζε είδνο εδάθε εθηφο απφ βξαρψδε 
 
ΤΓΡ 3.15.01                   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6065 
 
Δθζθαθή θαη επαλαπιήξσζε ράλδαθα γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιελψζεσλ αξδεπηηθψλ 
δηθηχσλ, εμσηεξηθψλ πδξαγσγείσλ ή ππνγείσλ θαισδίσλ, εθηφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ 
θαη εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδψλ. 
Ο εγθηβσηηζκφο ηεο ζσιήλσζεο κε ζξαπζηά πιηθά, ζχκθσλα κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηελ 
κειέηε ηππηθή δηαηνκή ηνπ δηθηχνπ, επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο ζχκθσλα κε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ Σηκνινγίνπ. 
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλεηαη, πέξαλ ηεο εθζθαθήο, ε ζπκπιήξσζε ηνπ ππνινίπνπ 
φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο, κεηά ηελ ηνπνζέηεζε θαη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηεο ζσιήλσζεο, κε ηα 
πξντφληα ηεο εθζθαθήο, θαζψο θαη ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Δπηκέηξεζε αλά m3 νξχγκαηνο, βάζεη ζηνηρείσλ αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, εληφο 
ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε γξακκψλ πιεξσκήο. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³). 
 
ΔΤΡΩ: ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ (1,24) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 2 

 
Φίιηξν λεξνχ ή αηκνχ δηακέηξνπ 1 1/4 ins 
 
ΥΡΑΣΖΔ 86.11.1.4.Ν00  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 12 
 
Φίιηξν  λεξνχ  ή αηκνχ απφ ρπηνζίδεξν, δηακέηξνπ 1 1/4 ins, κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ 

εξγαζία πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

ΔΤΡΩ:ΔΚΑΣΟΝ ΟΓΓΟΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ (184.69) 

 
 
Α.Σ. : Γ. 3 

 
Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε)  θνηλφο νξεηράιθηλνο δηακέηξνπ Φ 1 ins 
 
ΥΡΑΣΖΔ 8138.1.4   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 11 
Κξνπλφο εθξνήο (βξχζε), νξεηράιθηλνο επηρξσκησκέλνο, δηακέηξνπ Φ 1 ins, κε 
πεξηζηξεθφκελν ξάκθνο επί ληπηήξα, κε ηα κηθξνυιηθά, πιηθά ζπλδέζεσο θαη ηελ εξγαζία 
πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΡΗΑ ΛΔΠΣΑ    (16,43) 
 
Α.Σ. : Γ. 4 

 
θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1/2'' 
 
ΠΡ Ζ5.1.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 11 
 
θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1/2''. 
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: ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (5,30) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 5 

 
θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 3/4'' 
 
ΠΡ Ζ5.1.2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 11 
 
θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 3/4''. 
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:ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (7,70) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 6 

 
θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1'' 
 
ΠΡ Ζ5.1.3 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 11 
 

θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1''. 
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:ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (9,80) 
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Α.Σ. : Γ. 7 
 

θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/4'' 
 
ΠΡ Ζ5.1.4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 11 
 

θαηξηθνί θξνπλνί, νξεηράιθηλνη, θνριησηνί, PN 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/4''. 
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:ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (13,80) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 8 

 
Μηθξνζσιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, δηακέηξνπ Φ6 
 
ΠΡ Ζ1.3.2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

Μηθξνζσιήλαο άξδεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDΡΔ), ή PVC, 
νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, δηακέηξνπ Φ6. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ (ιήςεηο, ηαπ, πιαζηηθέο 
ιφγρεο ζηήξημεο θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε 
ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο ζηαιαθηψλ ή κηθξνεθηνμεπηήξσλ, νη ξπζκίζεηο θαη νη 
δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ      (0,15) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 9 

 
Μηθξνζσιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, δηακέηξνπ Φ12 
 
ΠΡ Ζ1.3.4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

Μηθξνζσιήλαο άξδεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDΡΔ), ή PVC, 
νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm, δηακέηξνπ Φ12. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε 
πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ (ιήςεηο, ηαπ, πιαζηηθέο 
ιφγρεο ζηήξημεο θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε 
ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο ζηαιαθηψλ ή κηθξνεθηνμεπηήξσλ, νη ξπζκίζεηο θαη νη 
δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ       (0,40) 
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Α.Σ. : Γ. 10 
 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ16 
 
ΠΡ Ζ1.1.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 
21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF 
= ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ16 mm. ηελ ηηκή 
κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ 
θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ       (0,30) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 11 

 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ20 
 
ΠΡ Ζ1.1.2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 
21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF 
= ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ20 mm. ηελ ηηκή 
κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ 
θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ      (0,35) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 12 

 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ25 
 
ΠΡ Ζ1.1.3 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 
21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF 
= ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ25 mm. ηελ ηηκή 
κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ 
θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
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Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ      (0,45) 
 

 
Α.Σ. : Γ. 13 

 
σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ32 
 
ΠΡ Ζ1.1.4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR 
21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 8072 (SF 
= ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40),  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ32 mm. ηελ ηηκή 
κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ 
θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζε 
επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΞΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ      (0,65) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 14 

 
Πάζζαινο ζηήξημεο ζσιήλσλ άξδεπζεο απφ ράιπβα νπιηζκνχ 
 
ΠΡ Ζ1.4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 4 
 

Πάζζαινο ζηήξημεο ζσιήλσλ άξδεπζεο, απφ ζίδεξν νπιηζκψλ B500C, δηαηνκήο Φ6, 
κήθνπο 0,40 - 0,50 m, επί ηφπνπ, κε ηελ εξγαζία θνπήο, δηακφξθσζεο ζε αγθχξην, 
έκπεμεο ζην έδαθνο θαη ζηεξέσζεο επ‟ απηνχ ησλ ζσιήλσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ      (0,25) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 15 

 
Μεησηέο πίεζεο ΡΝ 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/4'' 
 
ΠΡ Ζ5.12.4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 11 
 

Μεησηέο πίεζεο, κε ζψκα νξεηράιθηλν, ξνδέια θαη ειαηήξην ζηεγαλνπνίεζεο αλνμείδσηα, 
νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 1 1/4''. 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. 
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ        (70,00) 
 

 
Α.Σ. : Γ. 16 

 
Φξεάηην - Μεηξεηήο λεξνχ πνπ πεξηιακβάλεη α) θξεάηην δηαζη. 30 Υ 40 Υ 40 cm κε 
θάιπκκα, β) Μεηξεξή λεξνχ, γ) θαηξηθή βαιβίδα απνκφλσζεο δ) Βαιβίδα 
αληεπηζηξνθήο, ε) ζπιιέθηεο 6 αλαρσξήζεσλ πιήξεο νλνκ. δηακέηξνπ DN32 (Φ 1 1/4 
ins) 
 
ΥΡΑΣΖΔ 8103.92.4.Ν00    Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 11  
 

Φξεάηην - Μεηξεηήο λεξνχ πνπ πεξηιακβάλεη α) θξεάηην δηαζη. 30 Υ 40 Υ 40 cm κε 
θάιπκκα, β) Μεηξεηή λεξνχ γ) θαηξηθή βαιβίδα απνκφλσζεο δ) Βαιβίδα αληεπηζηξνθήο 
ε) ζπιιέθηεο 6 αλαρσξήζεσλ  πιήξεο. Ολνκ. δηακέηξνπ DN32 (Φ 1 1/4 ins). Οπσο ζηελ 
πεξηγξαθή θαη ηηο πξνδηαγξαθέο αλαθέξεηαη, δει. πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά θαη εξγαζία θαηαζθεπήο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, δνθηκψλ θαη παξάδνζε ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ   (325,25) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 17 

 
Φξεάηην δηθηχσλ χδξεπζεο βάζνπο απφ 0.50 έσο 1.00 m  δηαζη. 50 x 60 cm 
 
ΥΡΑΣΖΔ Ν8068.2.2   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 11 
 

Φξεάηην δηθηχσλ χδξεπζεο βάζνπο απφ 0.50 έσο 1.00 m  δηαζη. 50 x 60 cm.  

 

Πιήξεο θαηαζθεπή θξεαηίνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, ζε νπνηνδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ βάζνπο 
απφ 0.50 έσο 1.00 m  δηαζη. 50 x 60 cm ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο ΔΣΔΠ αλά επί κέξνπο 
αληηθείκελν εξγαζηψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξεπλεηηθέο ηνκέο γηα ηνλ εληνπηζκφ αγσγψλ θαη δηθηχσλ 

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

- νη απαηηνχκελεο θαζαηξέζεηο - απνμειψζεηο 

- νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο 

- νη απαηηνχκελεο εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ 

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

- νη απαηηνχκελεο εζσηεξηθέο δηακνξθψζεηο ηνπ θξεαηίνπ  

- ε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ παξεηψλ ηνπ θξεαηίνπ κε αζθαιηηθή επάιεηςε 
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- ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρπηνζηδεξψλ βαζκίδσλ θαη ηνπ 
θαιχκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο Μειέηεο. 

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

- ε επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ 

- ε επαλαθνξά ηεο επηθαλείαο ηνπ νξχγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε  

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

 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλνληαη ε εθάζηνηε ζπζθεπή (δηθιείδα, αεξεμαγσγφο θηι) θαη ηα 
εηδηθά ηεκάρηα απηήο, πνπ πιεξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΔΝΣΔΚΑ ΚΑΗ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ   (311,04) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 18 

 
Αηζζεηήξαο βξνρήο 
 
ΠΡ Ζ9.2.11 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 62 ΖΛΜ 62 
 

Αηζζεηήξαο βξνρήο (rain sensor) κε ηα θαιψδηα θαη ινηπά εμαξηήκαηα ζχλδεζεο, ην 
εγρεηξίδην ρξήζεσο/ιεηηνπξγίαο, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνο θαη δνθηκαζκέλνο. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΟΓΓΟΝΣΑ        (80,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 19 

 
Μηθξνεθηνμεπηήξαο άξδεπζεο 
 
ΠΡ Ζ8.3.13 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

Μηθξνεθηνμεπηήξαο άξδεπζεο, δηαθφξσλ παξνρψλ, επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ην 
κηθξνζσιήλα, ηα εμαξηήκαηα, ηε ιφγρε ζηήξημεο, ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 
ζχλδεζεο, ηνπνζέηεζεο, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ       (0,80) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 20 

 
ηαιάθηεο απηνξπζκηδφκελνο, επηζθέςηκνο 
 
ΠΡ Ζ8.1.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
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ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα πίεζε 
ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 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:ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΛΔΠΣΑ       (0,22) 
 
Α.Σ. : Γ. 21 

 
Δπαγγεικαηηθφο πξνγξακκαηηζηήο ξεχκαηνο εμσηεξηθνχ ρψξνπ, 12 ειεγρφκελεο 
ειεθηξνβάλεο 
 
ΠΡ Ζ9.2.6.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 52 
 

Δπαγγεικαηηθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, ξεχκαηνο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ: 

- 4 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε ειεγρφκελε ειεθηξνβάλα (Ζ/Β) 

- κε έμνδν εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 0,5 A αλά ζηάζε 

- κε δπλαηφηεηα ειέγρνπ θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο 

- κε δπλαηφηεηα απμνκείσζεο ηεο ρξνληθήο δηαξθείαο ησλ πξνγξακκάησλ 

- δηαηήξεζε πξνγξάκκαηνο ρσξίο κπαηαξία (αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο) 

- κε δπλαηφηεηα ρξνληθήο πζηέξεζεο κεηαμχ ησλ ζηάζεσλ 

- κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο κέζσ αηζζεηήξα 

- κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο 

 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή θαη πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ 
θαζψο θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, 
δνθηκψλ θιπ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ      (450,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 22 

 
Ζιεθηξνβάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο, ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο, επζείαο ξνήο, ρσξίο κεραληζκφ 
ξχζκηζεο πίεζεο, Φ3/4'', κε απψιεηεο < 0,3 m ζηα 5 m³/h 
 
ΠΡ H9.1.3.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 

Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), επζείαο ξνήο, κε απψιεηεο < 0,3 m ζηα 5 m³/h, 
νλνκ. πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, ρσξίο κεραληζκφ 
ξχζκηζεο παξνρήο (flow controller), δηακέηξνπ Φ3/4'', εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν 
(actuator) 24 V / AC θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 

Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-
08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ       (35,00) 
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Α.Σ. : Γ. 23 
 

Ζιεθηξνβάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο, ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο, επζείαο ξνήο, κε κεραληζκφ 
ξχζκηζεο πίεζεο, Φ1'', κε απψιεηεο < 0,3 m ζηα 8 m³/h 
 
ΠΡ H9.1.3.6 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), επζείαο ξνήο, κε απψιεηεο < 0,3 m ζηα 8 m³/h, 
νλνκ. πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, ρσξίο κεραληζκφ 
ξχζκηζεο παξνρήο (flow controller), δηακέηξνπ Φ1'', εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν 
(actuator) 24 V / AC θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 

Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-
08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΚΑΣΟΝ ΔΗΚΟΗ       (120,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 24 

 
Ζιεθηξνβάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο, ΡΝ 10 atm, πιαζηηθέο, επζείαο ξνήο, ρσξίο κεραληζκφ 
ξχζκηζεο πίεζεο, Φ1 1/2'', κε απψιεηεο < 0,3 m ζηα 20 m³/h 
 
ΠΡ H9.1.3.3 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), επζείαο ξνήο, κε απψιεηεο < 0,3 m ζηα 20 m³/h, 
νλνκ. πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, ρσξίο κεραληζκφ 
ξχζκηζεο παξνρήο (flow controller), δηακέηξνπ Φ1 1/2'', εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν 
(actuator) 24 V / AC θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 

Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-
08-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  

 
ΔΤΡΩ:ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ       (85,00) 
 
 
ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΑ 
 
Α.Σ. : Γ. 25 

 
Φσηηζηηθφ ζψκα επί ηζηνχ χςνπο 4 κέηξσλ, ηερλνινγίαο LED / 51 Watt  
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηζηνχ. 
 
ΝΑΖΛΜ Ν2.60.10.01.03   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 101 
 

Φσηηζηηθφ ζψκα κε θσηηζηηθή κνλάδα ηερλνινγίαο LED , κε απνξξνθψκελε ηζρχ 51W , 
θαηάιιειν γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν (βαζκνχ πξνζηαζίαο IP65) , επί ηζηνχ 
χςνπο 4,00 m. Ήηνη πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ καδί κε ηνπο ηζηνχο, πξνζθφκηζε ζην έξγν, 
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εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ην δίθηπν , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ 
πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΓΤΟ     (1.152,00) 
 
Α.Σ. : Γ. 26 

 
Αγσγφο απφ ζσιήλα PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, δηακέηξνπ Φ 75 
 
ΠΡ Ζ2.2.3 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

Αγσγφο απφ ζσιήλεο ζθιεξνχ PVC (PVC-U), νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, δηακέηξνπ Φ75, 
κε κνχθα ζχλδεζεο θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-1, ήηνη 
πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη πιαζηηθψλ εμαξηεκάησλ, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, 
δνθηκαζία αγσγνχ θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ γηα ηε 
δηακφξθσζε ηνπ αγσγνχ, αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπλδέζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο ηνπ 
νξχγκαηνο, ηα ρπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα θαη νη ρπηνζηδεξνί ζχλδεζκνη δηακφξθσζεο ησλ 
θφκβσλ ηεο ζσιήλσζεο, νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο 
θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΔΡΑ        (4,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 27 

 
Αγσγφο απφ ζσιήλα PVC νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, δηακέηξνπ Φ 90 
 
ΠΡ Ζ2.2.4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 
 

Αγσγφο απφ ζσιήλεο ζθιεξνχ PVC (PVC-U), νλνκαζηηθήο πίεζεο 6 atm, δηακέηξνπ Φ90, 
κε κνχθα ζχλδεζεο θαη ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1452-1, ήηνη 
πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαη πιαζηηθψλ εμαξηεκάησλ, κεηαθνξά, πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε, 
δνθηκαζία αγσγνχ θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ γηα ηε 
δηακφξθσζε ηνπ αγσγνχ, αλεμαξηήησο αξηζκνχ ζπλδέζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. Γελ πεξηιακβάλνληαη νη εθζθαθέο ηνπ 
νξχγκαηνο, ηα ρπηνζηδεξά εηδηθά ηεκάρηα θαη νη ρπηνζηδεξνί ζχλδεζκνη δηακφξθσζεο ησλ 
θφκβσλ ηεο ζσιήλσζεο, νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθάιεηαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο 
θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ     (5,25) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 28 

 
σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ 48mm 
 
ΥΡΑΣΖΔ 8732.2.7 Ν00    Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 041 
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σιήλαο ειεθηξηθψλ γξακκψλ πιαζηηθφο ζπηξάι, δηακέηξνπ Φ48 mm, νξαηφο ή 
εληνηρηζκέλνο, κε φια ηα απαξαίηεηα πιαζηηθά πξνζηφκηα ίζα ή θακπχια θαη κηθξνυιηθά 
ζπλδέζεσο, ζηεξεψζεσο θιπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (9,70) 
 
Α.Σ. : Γ. 29 

 
Φξεάηην δηαζηάζεσλ 60 Υ 60 cm, βάζνπο 75 cm  δηαθιαδψζεσο ππνγείσλ θαισδίσλ 
 

ΥΡΑΣΖΔ 8749.2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 10 

 

Φξεάηην δηαζηάζεσλ  60X60 cm, βάζνπο 75 cm δηαθιαδψζεσο ππνγείσλ θαισδίσλ. 

δειαδή 1) εθζθαθή  ζε έδαθνο γαηψδεο, 2) δηάζηξσζε  ππζκέλα κε ζθπξφδεκα 
200kgηζηκέληνπ,  3) δφκηζε  πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ  κε ζθπξφδκα  300kg ηζηκέληνπ  ηνπ 
ππζκέλα, 4)  επίρξηζε κε ηζηκεληνθνλίακα  ησλ 600kg ηζηκέληνπ  ηνπ ππζκέλα θαη ησλ 
πιεπξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ θαη εμαγσγή θαη απνθφκηζε ησλ πξνηφλησλ 
εθζθαθψλ θαη άρξεζησλ πιηθψλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΗΑΚΟΗΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΛΔΠΣΑ   (202,69) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 30 

 
Φξεάηην επηζθέςεσο ζπλδεζκνινγίαο γείσζεο 30Υ30 
 

ΥΡΑΣΖΔ Ν70.4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2548 70% 

 

Φξεάηην επηζθέςεσο ζπλδεζκνινγίαο γείσζεο 30Υ30. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΝΔΝΖΣΑ ΓΤΟ       (92,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 31 

 
Δθζθαθή ράλδαθα γηά ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ζε έδαθνο εκηβξαρψδεο 
 

ΥΡΑΣΖΔ 9302.2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 10 

 

Δθζθαθή ράλδαθα γηά ηελ ηνπνζέηεζε θαισδίσλ ζε έδαθνο εκηβξαρψδεο, πιάηνπο 
φθξπνο νξχγκαηνο κηθξνηέξνπ ή κέρξη 1,00 m θαη ζε βάζνο κέρξη 1,00 m, κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κέζν εθζθαθήο ζε μεξφ έδαθνο ή κέζα ζε λεξφ ε ζηάζκε ηνπ 
νπνίνπ ή επξίζθεηαη ζε εξεκία ή ππνβηβάδεηαη κε άληιεζε, πνπ ζα πιεξσζεί μερσξηζηά, 
ηελ κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηίο απαηηνχκελεο δηαηνκέο. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ησλ αλαγθαίσλ δαπέδσλ εξγαζίαο, πνπ 
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ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαπέηαζε ησλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, ησλ θάζε θχζεσο θνξηνεθθνξηψζεσλ, ηνπθψλ κεηαθηλήζεσλ (νξηδφληησλ ή 
θαηαθνξχθσλ) θαη κεηαθνξψλ γηα ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ πνπ 
πεξηζεχνπλ ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ αζηπλνκία ή πξνζσξηλή απφζεζε απηψλ 
γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ πξνο επαλεπίρσζε ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ θαζψο 
θαη ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη επίζεο θαη ε 
εξγαζία εθηειέζεσο ηεο επαλεπηρψζεσο ησλ εθζθαθέλησλ ραλδάθσλ θαηά ζηξψζεηο 
πιήξσο ζπκπηεδφκελεο 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΗΚΟΗ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΔΝΑ ΛΔΠΣΑ    (23,61) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 32 

 
Δηδηθφ δηθηπσηφ πιαζηηθφ πιέγκα γηα ηε ζήκαλζε ππνγείσλ αγσγψλ πιάηνπο 0.40 m 

 

ΥΡΑΣΖΔ 3319.1.Ν00   Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8 

 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε εηδηθνχ δηθηπσηνχ πιαζηηθνχ πιέγκαηνο γηα ηε 
ζήκαλζε ππνγείσλ αγσγψλ πιάηνπο 0.40 m. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΝΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΟΚΣΩ ΛΔΠΣΑ     (1,88) 
 
Α.Σ. : Γ. 33 

 
Καιψδην ηχπνπ NYY γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο δηπνιηθφ δηαηνκήο 2 Υ 1.5 mm2 
 

ΥΡΑΣΖΔ 8773.2.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 47 

 

Καιψδην ηχπνπ NYY δηπνιηθφ, δηαηνκήο 2 x 1,5 mm² γηα ηνπνζέηεζε κέζα ζην έδαθνο 
δειαδή αγσγφο, πιηθά ζπλδέζεσο θαη επηζεκάλζεσο (κνχθεο, θσο, πέδηια, αλαινγία 
νπηνπιίλζσλ επηζεκάλζεσο, αλαινγία άκκνπ θιπ) θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο, δηαθιαδψζεσο, δνθηκψλ κνλψζεσο γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΝΑ ΛΔΠΣΟ      (2,01) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 34 

 
Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, ηεηξαπνιηθφ, δηαηνκήο 4 Υ 6 mm² 

 

ΥΡζρΖΜ4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 47 

 

Καιψδην ηχπνπ ΝΤΤ νξαηφ ή εληνηρηζκέλν, ηεηξαπνιηθφ, δηαηνκήο 4 Υ 6 mm². Γειαδή 
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, 
ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή 
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αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ, 
ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο 
εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε παξαδνηέν ζε  θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΞΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ      (6,50) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 35 

 
Καιψδην ηχπνπ NYY πεληαπνιηθφ, δηαηνκήο 5Υ6 mm2, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν 
 

ΥΡΑΣΖΔ 8774.6.4 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 47 

 

Καιψδην ηχπνπ NYY πεληαπνιηθφ, δηαηνκήο 5Υ6 mm2, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν. 

Γειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, 
ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή 
αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ 
ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ 
ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε 
παξαδνηέν ζε  θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

(1 m) 

Τιηθά:   

α. Καιψδην NYY 5Υ 6 mm2  

(820.6.4) m 1,05 * 3,2818 = 3,45   

β. Μηθξνυιηθά 

0,10 ηνπ α  0,10 * 3,45  = 0,35   

Δξγαζία:   

Σερλ (003) h 0,24 * 20,42  = 4,90   

Βνεζ (002) h 0,24 * 17,31  = 4,15   

                                                        --------------------------  

Άζξνηζκα       12,86   

Σηκή ελφο  m  επξψ #      12,86    

 
ΔΤΡΩ:ΓΩΓΔΚΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΞΗ ΛΔΠΣΑ    (12,86) 
 
Α.Σ. : Γ. 36 

 
Καιψδην ηχπνπ NYY πεληαπνιηθφ, δηαηνκήο 5 Υ 10 mm2, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν 
 

ΥΡζρ ΑΣΖΔ 8774.6 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 47 

 

Καιψδην ηχπνπ NYY πεληαπνιηθφ, δηαηνκήο 5 Υ 10 mm2, νξαηφ ή εληνηρηζκέλν. 

Γειαδή πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ (θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, 
ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια, θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα ή 
αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επί ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ 
ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ 
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ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε 
παξαδνηέν ζε  θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

(1 m) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    (14,50) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 37 

 
Καιψδην ηχπνπ NYY ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3Υ1.5 mm2, νξαηφ ε εληνηρηζκέλν 
 

ΥΡΑΣΖΔ 8774.3.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 47 

 

Καιψδην ηχπνπ NYY ηξηπνιηθφ δηαηνκήο 3Υ1.5 mm2, νξαηφ ε εληνηρηζκέλν, δειαδή 
πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ(θνιιάξα, θνριίεο, κνχθεο, 
ηζηκεληνθνλίακα, ηαθάθηα, πέδηια,θαζζηηεξνθφιιεζε, κνλσηηθά, εηδηθά ζηεξίγκαηα, ε 
αλαινγία εζράξαο θαισδίσλ θιπ) επη ηφπνπ θαη εξγαζία δηαλνίμεσο απιάθσλ θαη νπψλ 
ζε νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηνπ θηηξίνπ, ηνπνζέηεζε, δηακφξθσζε θαη ζχλδεζε ησλ άθξσλ 
ηνπ (ζηα θπηία θαη ηα εμαξηήκαηα ηεο εγθαηαζηάζεσο) θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε 
παξαδνηέν ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

(1 m) 

 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΔ        (5,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 38 

 
Πιάθα γείσζεο δηαζηάζεσλ 1000mm x 1000mm x 5mm  (Μήθνο Υ Πιάηνο Υ Πάρνο),  
απφ ραιθφ (Cu), εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε < 0.025µOm 
 

ΥΡζρ ΑΣΖΔ 9341.2.Ν1    Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 45 

 

Πιάθα γείσζεο δηαζηάζεσλ 1000mm x 1000mm x 5mm (Μήθνο Υ Πιάηνο Υ Πάρνο), απφ 
Υαιθφ (Cu), εηδηθή ειεθηξηθή αληίζηαζε < 0.025κΩm, δειαδή πιάθα γείσζεο κε ηα 
απαξαίηεηα κηθξνυιηθά ζχλδεζεο κε ηνλ ραιθφ γείσζεο επί ηφπνπ θαη εξγαζία 
ηνπνζεηήζεσο ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 0,60 m απφ ηελ επηθάλεηα θαη επίρσζε ηεο κε ρψκα 
(γαηψδε πιηθά). ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε εξγαζία εθζθαθήο, ζηεξέσζεο ζχλδεζεο 
θαη επίρσζεο.  

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΗΑΚΟΗΑ        (200,00) 
 
Α.Σ. : Γ. 39 

 
ηδεξνηζηφο ειεθηξνθσηηζκνχ χςνπο 6m, εμαγσληθήο δηαηνκήο απφ έιαζκα πάρνπο 4cm 
 

ΥΡΑΣΖΔ 9322.2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 101 

 

ηδεξνηζηφο ειεθηξνθσηηζκνχ χςνπο 6m, εμαγσληθήο δηαηνκήο απφ έιαζκα πάρνπο 4cm 
ηδεξνηζηφο  ειεθηξνθσηηζκνχ εμαγσληθήο δηαηνκήο απφ έιαζκα πάρνπο 4mm , δειαδή  
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πξνκήζεηα,  κεηαθνξά  θαη  ηνπνζέηεζε  ελφο  ζηδεξνηζηνχ θνινπξνθσληθνχ ζρήκαηνο  

δηαηνκήο  θαλνληθνχ εμαγψλνπ, πιεπξάο θνξπθήο 6cm, θαηαζθεπαζκέλνπ απφ έιαζκα 
5m  

γηα  λα απνθεπρζνχλ φζν είλαη δπλαηφλ νη ειεθηξνζπγθνιιήζεηο θαη λα εμαζθαιηζζεί  

ηθαλνπνηεηηθή  αηζζεηηθή  εκθάληζε.  Ο θνξκφο ηνπ ζηδεξνηζηνχ ζα θέξεη ραιχβδηλε  

ηεηξαγσληθή   πιάθα   εδξάζεσο   δηαζηάζεσλ  0,40  x  0,40m,  πάρνπο  15mm  θαιά  

ειεθηξνζπγθνιιεκέλε  ζε  απηφλ  θαη  κε  έμε (6) εληζρπηηθά πηεξχγηα πάρνπο 10mm  

ζρήκαηνο  νξζνγσλίνπ ηξηγψλνπ δηαζηάζεσλ ησλ θαζέησλ πιεπξψλ ηνπ 0,10 θαη 0,15m.  

Ζ  πιάθα  εδξάζεσο  ζα πξέπεη λα θέξεη αλάινγν θεληξηθή νπή γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ  

ππνγείνπ  θαισδίνπ  θαζψο θαη ηέζζεξεηο (4) νπέο δηακέηξνπ 3/4ins ε θάζε κία.  Ο  

ζεδεξνηζηφο  ζα  ζπλνδεχεηαη  απφ  κία  βάζε  αγθπξψζεσο  πνπ ζα απνηειείηαη απφ  

ηέζζεξεο  ήινπο  κήθνπο  0,80m θαη δηαηνκήο ¾ ins πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζε ζπείξσκα  

κήθνπο 0,20m, θαιά επεμεξγαζκέλν.  Οη ηέζζεξεο ήινη πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη  

κεηαμχ ηνπο  κε  ειεθηξνζπθγθνιιεκέλεο πάλσ ηνπο ζηδεξνγσλίεο 20/20/2mm ζε ζρήκα  

ηεηξαγψλνπ  ζηε  βάζε  ηνπ θαη ρηαζηί πξν ηνπ ζπεηξψκαηνο ηνπο γηα λα απνθεπρζεί  

κεηαθίλεζε  ηνπο θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπο κέζα ζηελ βάζε απφ ζθπξφδεκα.  Ο ηζηφο  

ζα  θέξεη  ζε  απφζηαζε  0,80m  απφ  ηε  βάζε  ηνπ  νπή  γηα  ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ  

αθξνθηβσηίνπ πνπ ζα θιείλεη κε θαηάιιειε ζπξίδα απφ ιακαξίλα πάρνπο 4mm.  

Ο  ηζηφο  κεηά  απφ ηελ ζρεηηθή πξνεξγαζία δειαδή ηελ απφμεζε, ηνλ θαζαξηζκφ θαη  

ινηπέο  εξγαζίεο  γηα  λα  κελ  δηαθξίλνληαη ηα ζεκεία ξαθήο ηνπ ζα βαθεί κε δχν  

ζηξψζεηο  αληηζθσξηαθήο  βαθήο  θαη δχν ζηξψζεηο ρξψκαηνο ληνχθν αλζεθηηθνχ ζηηο  

θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη επηδξάζεηο, απνρξψζεσο ηεο αξεζθείαο ηεο επηβιέςεσο.  

ηνπο  ηέζζεξεηο ήινπο αγθπξψζεσο ηνπ ηζηνχ ζα ηνπνζεηεζνχλ πξίλ απφ ηελ αλχςσζε  

ηνπ ηζηνχ απφ έλα πεξηθφριην 3/4ins γηα λα ζηεξίδεηαη ε πιάθα εδξάζεσο ηνπ ηζηνχ  

ρσξίο  ζθήλεο  θαηά ηελ δπγνζηάζκηζε ηνπ, ζηεξενχκελε κε δχν πεξηθφριηα απφ πάλσ  

ζε  θάζε  ζέζε.   Ο ηζηφο ζηα ηειεπηαία 0,40m ζα θέξεη ζηδεξνζσιήλα ή ηνχκπν απφ  

έιαζκα  ηνπ  ίδηνπ πάρνπο κε ην έιαζκα ηνπ ζηδεξνηζηνχ πνπ ζα πξνεθηείλεηαη κέζα  

ζηνλ  ηζηφ θαηά 0,40m αθφκε θαηάιιεια ειεθηξνζπγθνιιεκέλν γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη  

ηελ  ζηεξέσζε  πάλσ ζε απηφλ ηνπ βξαρίνλα ή απεπζείαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο.  Ζ  

φιε  θαηαζθεπή  ζα  πξέπεη  λα  εθηειεζζεί  θαηά  ηξφπν  πνπ  λα κελ παξνπζηάδεη  

ειαηηψκαηα.  ηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο βάζεσο αγθπξψζεσο.  

(1 ηεκ)  

Μήθνπο  6m    κήθνπο πιεπξάο βάζεσο  9,20 cm    

 

ΔΤΡΩ:ΟΚΣΑΚΟΗΑ ΓΤΟ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ   (802,85) 
 

 
Α.Σ. : Γ. 40 

 
ηεγαλφ θσηηζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ρσλεπηφ ζε ηνηρίν IP67 κε ιακπηήξα 70W κε 
ελζσκαησκέλν κεηζρεκαηηζηή 230/24V 
 

ΥΡζρΖΜ3.Ν2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ζρΖΜ3.Ν2 

 

ηεγαλφ θσηηζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ρσλεπηφ ζε ηνηρίν IP67 κε ιακπηήξα 70W κε 
ελζσκαησκέλν κεηζρεκαηηζηή 230/24V. 
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(1 ηεκ)  

 
ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΑΚΟΗΑ        (500,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 41 

 
Φσηηζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζε θνισλάθη, ζηεγαλφ IP65, κε ιακπηήξα θζνξίνπ 26W, κε 
ελζσκαησκέλν κεηζρεκαηηζηή 230/12V. Υπηφ αινπκίλην βαξέσο ηχπνπ. Διαζηηθά 
ζηεγαλνπνίεζεο ζηιηθφλεο. Βίδεο INOX. Με πςειήο πνηφηεηαο πνιπθαξκνληθφ θάιπκκα 
καη.  Βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Ύςνπο 690mm, δηακέηξνπ 107mm 
 

ΥΡζρ ΑΣΖΔ 8971.Ν2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 59 

 

Φσηηζηηθφ εμσηεξηθνχ ρψξνπ ζε θνισλάθη, ζηεγαλφ IP65, κε ιακπηήξα θζνξίνπ 26W, κε 
ελζσκαησκέλν κεηζρεκαηηζηή 230/12V. Υπηφ αινπκίλην βαξέσο ηχπνπ. Διαζηηθά 
ζηεγαλνπνίεζεο ζηιηθφλεο. Βίδεο INOX. Με πςειήο πνηφηεηαο πνιπθαξπνληθφ θάιπκκα 
καη.  Βακκέλν κε πνιπεζηεξηθή ειεθηξνζηαηηθή βαθή. Ύςνπο 690mm, δηακέηξνπ 107mm 

(1 ηεκ)  

 
ΔΤΡΩ:ΔΚΑΣΟΝ ΓΔΚΑ       (110,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 42 

 
Φσηηζηηθφ ζψκα κε ζψκα απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν κε 
θσηηζηηθή κνλάδα LED ηζρχνο  52W, IP65 
 

ΥΡζρ ΑΣΖΔ 8990.Ν1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 101 

 

Φσηηζηηθφ ζψκα κε ζψκα απφ αλνδεησκέλν αινπκίλην ειεθηξνζηαηηθά βακκέλν κε 
θσηηζηηθή κνλάδα LED ηζρχνο  52W, IP65 . Ήηνη πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ , πξνζθφκηζε 
ζην έξγν , εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε κε ην δίθηπν , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ θαη ησλ εξγαηηθψλ.  

(1 ηεκ)  

 

ΔΤΡΩ:ΔΝΝΗΑΚΟΗΑ ΓΔΚΑ ΔΞΗ      (916,00) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 43 

 
Πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο είθνζη αλαρσξήζεσλ βηνκεραληθνχ ηχπνπ, ζηεγαλφ, βαζκφο 
πξνζηαζίαο IP65 

 

ΥΡζρ ΝΑΖΛΜ 60.10.80.03   σΚσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 52 

 

ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ 
πξνζηαζίαο ΗΡ65 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ 
ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-07-01-00 "Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ". 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ) κε 
δίξηρηε ζηέγε κε πεξηθεξεηαθή πξνεμνρή 5 cm γηα απνξξνή ησλ oκβξίσλ, απφ ιακαξίλα 
ςπρξάο εμειάζεσο πάρνπο 2 mm, γαιβαληζκέλνπ ελ ζεξκψ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά, 
κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ, κε ειάρηζηε αλάισζε ςεπδαξγχξνπ 400 g/m2 (50 κm), βακέλνπ 
κε δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο πάρνπο μεξνχ πκέλα (εθάζηεο) 125 κm, κε ειαζηηθά 
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο ηεο ζπξίδαο, αλνμείδσηε θιεηδαξηά αζθαιείαο, θιεηδηά εληαία 
γηα φια ηα πίιαξο ηνπ έξγνπ θαη πηλαθίδα επηζήκαλζεο κε ηα ζηνηρεία ηνπ θπξίνπ ηνπ 
έξγνπ 

- ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνχ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ 

- ε βάζε ηνπ πίιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλε, 
νχησο ψζηε ην πίιιαξ λα εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε 
θεληξηθή νπή δηέιεπζεο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ. 

- Ο ηζηφο ζηήξημεο ηνπ ηξνθνδνηηθνχ θαισδίνπ απφ ην δίθηπν ηεο ΓΔΓΓΖΔ , απφ 
γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα δηακέηξνπ 4” , ειεχζεξνπ κήθνπο ηνπιάρηζηνλ 4,5m , 
παθησκέλνπ εληφο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ Πίιαξ θαηά ~ 1,50m , θέξνληνο ζην άλσ άθξν 
ηνλ γάληδν αλάξηεζεο ηνπ θαισδίνπ .   

- Σν ηξίγσλν γείσζεο ( θαηαζθεπαζκέλν απφ ηξία ράιθηλα ειεθηξφδηα κήθνπο 3.00m 
έθαζην , ηνπνζεηεκέλσλ ζηηο θνξπθέο ηζφπιεπξνπ ηξηγψλνπ πιεπξάο 3.00 m , ζχκθσλα 
θαη κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ) θαη νη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο  ζην ηκήκα απφ ην 
θξεάηην ηξνθνδνζίαο ( παξά ηελ βάζε ηνπ Πίιαξ ) έσο ην Πίιαξ . 

- Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 

- ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ 
θπθισκάησλ θσηηζκνχ, απνηεινχκελε απνηεινχκελε απφ πίλαθα πξνζηαζίαο ΗΡ 44 
θαηαζθεπαζκέλν απφ βακκέλε ιακαξίλα ή άθαπζην ζεξκνπιαζηηθφ, επαξθψλ 
δηαζηάζεσλ ψζηε λα ρσξνχλ άλεηα φια ηα φξγαλα, ν νπνίνο ζα θέξεη νπέο κε ηνπο 
θαηάιιεινπο ζηππηνζιήπηεο γηα ηελ είζνδν ηνπ θαισδίνπ παξνρήο, ηνπ θαισδίνπ 
ηειερεηξηζκνχ θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ έμνδν ησλ θαισδίσλ πξνο ην δίθηπν. 

- ηα πάζεο θχζεσο φξγαλα ηνπ θηβσηίνπ: γεληθφ δηαθφπηε θνξηίνπ, γεληθέο αζθάιεηεο, 
απηφκαηνπο καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο ηειερεηξηζκνχ (αλά 
θχθισκα θσηηζκνχ), ξειέ κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), 
ρξνλνδηαθφπηε αθήο, ρξνλνδηαθφπηε κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), 
πξίδα ζνχθν 16Α, ιπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο ζε ζηεγαλή "θαξαβνρειψλα" θαη 
θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ (ζην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ) θαη γεληθά φηη 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε θαη ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ( κνλνγξακκηθφ , θιπ ) . 

- ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε, ηηο ζπλδέζεηο 
θαη ηνλ έιεγρν ιεηηνπξγίαο   

Σηκή αλά ηεκάρην πίιαξ ειεθηξνδφηεζεο νδνθσηηζκνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
αλαρσξήζεσλ, σο εμήο: 

 

Πίιαξ νδνθσηηζκνχ είθνζη αλαρσξήζεσλ 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΔΗ ΥΗΛΗΑΓΔ ΓΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ    (3.250,00) 
 
Α.Σ. : Γ. 44 

 
Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη πνιχθισλνη, δηαηνκήο 6 mm2 
 

ΖΛΜ62.10.48.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 45 
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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. 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΓΔΚΑ ΛΔΠΣΑ      (3,10) 
 
 
Α.Σ. : Γ. 45 

 
Αγσγνί γπκλνί ράιθηλνη πνιχθισλνη, δηαηνκήο 25 mm2 
 

ΖΛΜ62.10.48.03 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 45 

 

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. 

 

ΔΤΡΩ:ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (5,70) 

 
 

ΟΜΑΓΑ Δ: ΔΠΔΝΓΤΔΗ – ΔΠΗΣΡΩΔΗ 

 
 

Α.Σ. : Δ. 1 
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε νξζνθαλνληθέο ιίζηλεο πιάθεο ηνπηθήο 
πξνέιεπζεο, ηνπνζεηεκέλεο ζε ισξίδεο πιάηνπο 20 cm 
 
ΟΗΚ N73.16.02 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7312 

 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε νξζνθαλνληθέο ιίζηλεο πιάθεο ηνπηθήο 
πξνέιεπζεο κέζνπ πάρνπο 5 cm, ηνπνζεηεκέλεο ζε ισξίδεο πιάηνπο 20 cm, θαηάιιεια 
επεμεξγαζκέλεο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-07-03-00 
«Δπηζηξψζεηο κε θπζηθνχο ιίζνπο». Οη πιάθεο δηαζηάζεσλ, θαη δηάηαμεο ηνπνζέηεζεο, 
αθνχ ππνζηνχλ ηελ πξνβιεπφκελε θαηεξγαζία, ζα ηνπνζεηεζνχλ ειεχζεξα ζε 
ππφζηξσκα απφ ηζηκεληνθνλίακα ειάρηζηνπ πάρνπο 3 cm ζχκθσλα κε ηνλ παξαδνζηαθφ 
ηξφπν ηνπνζέηεζεο ηνπο, κε αξκνχο πνπ γεκίδνπλ κε ιεπηφξεπζην ηζηκεληνθνλίακα ησλ 
450 kg ηζηκέληνπ, κε ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη έληερλν ηξφπν.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
ζρηζηφπιαθσλ, ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο ζηξψζεο θαη αξκνιφγεζεο, θιπ. πιηθά θαζψο θαη ε 
εξγαζία επεμεξγαζίαο θαη κφξθσζεο ησλ ιίζσλ θαη πιήξνπο θαηαζθεπήο ησλ επηζηξψζεσλ 
ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο 
 
ΔΤΡΩ: ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ       (28,00) 
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Α.Σ. : Δ. 2 
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε δχν ζηξψζεηο, πάρνπο 
ηζηκεληνθνλίαο 2,0 cm 
 
ΟΗΚ 73.37.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7337 
 

Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα, πάρνπο 
ηζηκεληνθνλίαο 2,0 cm, κε πξψηε ζηξψζε ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ ή 
ζηξψζε ηζηκελην-αζβεζην-θνληάκαηνο ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ κε 
άκκν ρνλδξφθνθθε, ή ζηξψζε  θαη δεχηεξε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 
kg ηζηκέληνπ κε ιεπηνθφθθε άκκν. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    (14,60) 

 
 
Α.Σ. : Δ. 3 
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη πεξηζψξηα κε ηζηκεληνθνλίακα ζε ηξεηο ζηξψζεηο, πάρνπο 
ηζηκεληνθνλίαο 3,0 cm, κε ελζσκάησζε ειαθξνχ ζπξκαηνπιέγκαηνο 
 
ΟΗΚ 73.36.03 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7340 
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ θαη θαηαζθεπέο πεξηζσξίσλ κε ηζηκεληνθνλίακα, πάρνπο 
ηζηκεληνθνλίαο 3,0 cm, κε δχν ζηξψζεηο ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 kg ηζηκέληνπ κε 
άκκν ρνλδξφθνθθε θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ κε 
ιεπηνθφθθε άκκν. 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΔΤΡΩ: ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ      (20,20) 

 
 
Α.Σ. : Δ. 4 
 
Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm  
 
ΟΗΚ 73.16.02 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7316  
 
Δπηζηξψζεηο κε πιάθεο ηζηκέληνπ πιεπξάο άλσ ησλ 30 cm θαη πάρνπο 3 έσο 5 cm, θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1338, κε αξκνχο πιάηνπο έσο 5 mm, επί ππνζηξψκαηνο πάρνπο 2 cm, απφ 
ηζηκεληναζβεζηνθνλίακα ησλ 350 kg ηζηκέληνπ θαη 0,04 m3 αζβέζηνπ, κε ηα πιηθά, 
πιάθεο, ηζηκεληνθνλίακα θιπ επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (13,50) 
 
 

 



ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΩΝ  47 
 

Α.Σ. : Δ. 5 
 
Δπηζηέςεηο ζηεζαίσλ, δεκηνπξγία ινπθηψλ θιπ. παξφκνηεο θαηαζθεπέο, νησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ, κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία 
 
ΟΗΚ Ν.73.95.02 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ- 7373.1 
 
Δπηζηέςεηο ζηεζαίσλ, δεκηνπξγία ινπθηψλ θιπ. παξφκνηεο θαηαζθεπέο, νησλδήπνηε 
δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ, κε ηζρπξή ηζηκεληνθνλία κέζνπ πάρνπο 3 cm, πνπ απνηειείηαη 
απφ δχν ζηξψζεηο ηζηκεληνθνληάκαηνο ησλ 450 Kg ηζηκέληνπ κε ρνλδξφθνθθε θαη 
κεηξηφθνθθε άκκν, θαη ηξίηε ζηξψζε κε παηεηφ-ηξαβεθηφ ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 Kg 
ηζηκέληνπ κε ιεπηφθθνθε άκκν. ηα θνληάκαηα, θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπο, ζα πξνζηεζεί 
εηδηθφ βειηησηηθφ πνπ ειαρηζηνπνηεί ην λεξφ θαη απμάλεη ηελ αληνρή θαη ηελ πξφζθπζε κε 
ην ππφβαζξν, θαζψο θαη νπιηζκφο απφ ίλεο πνιππξνππιελίνπ (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 14889-2 
κε ζήκαλζε CE) γηα ηελ απνθπγή θαη ηνλ έιεγρν επηθαλεηαθψλ ξεγκαηψζεσλ πνπ 
νθείινληαη ζηελ πιαζηηθή μήξαλζε θαηά ην πξψηκν ζηάδην ηεο ελπδάησζεο, ζε αλαινγίεο 
θαη ηξφπνπο εθαξκνγήο ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο πξνδηαγξαθέο ησλ πιηθψλ θαη ηηο 
νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή.. Ήηνη πιηθά γεληθά, κηθξνυιηθά, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαζαξηζκνχ 
ηνπ ππνβάζξνπ, ηελ πξνζαξκνγή ζηα ζεκεία ζπλαξκνγήο κε ηα άιια δνκηθά ζηνηρεία θαη 
ηελ δεκηνπξγία κηθξψλ ξχζεσλ γηα απνξξνή ησλ νκβξίσλ φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο ηζηκεληνθνληάκαηνο 
 
ΔΤΡΩ: ΔΗΚΟΗ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΣΔΔΡΑ ΛΔΠΣΑ    (20,44) 
 
 
Α.Σ. : Δ. 6 
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ Παηδηθήο Υαξάο κε πιαθίδηα αζθαιείαο (αηξαπκαηηθφ δάπεδν), 
θαηαζθεπαζκέλα απφ κίγκα πνιπνπξεζάλεο κε έγρξσκν αλαθπθισκέλν θανπηζνχθ, 
ρξψκαηνο πξάζηλνπ ή γαιάδηνπ, πάρνπο 50 mm, δηαζηάζεσλ 500Υ500mm 
 
OIK Ν.73.95.04 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7396 
 
Δπηζηξψζεηο δαπέδσλ Παηδηθήο Υαξάο κε πιαθίδηα αζθαιείαο (αηξαπκαηηθφ δάπεδν), 
θαηαζθεπαζκέλα απφ κίγκα πνιπνπξεζάλεο κε έγρξσκν αλαθπθισκέλν θανπηζνχθ, 
ρξψκαηνο πξάζηλνπ ή γαιάδηνπ, πάρνπο 50 mm, δηαζηάζεσλ 500Υ500mm.  Σα πιαθίδηα 
αζθαιείαο είλαη πδαηνπεξαηά, θαη ε θάησ πιεπξά ηνπο έρεη απιαθψζεηο γηα ηελ δίνδν ησλ 
πδάησλ. Γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ππάξρνπλ, εξγνζηαζηαθά θαηαζθεπαζκέλεο, νπέο θαη 
κεηαιιηθνί πχξνη ζχλδεζεο ζηα πιατλά ησλ πιαθηδίσλ γηα λα ζπλδένληαη ζηέξεα κεηαμχ 
ηνπο (8 πχξνη αλά ηξέρνλ κέηξν). Δίλαη εχθνια ζην θφςηκν ψζηε λα κπνξνχλ λα θνπνχλ 
αθξηβψο φπσο απαηηείηαη γηα λα ηαηξηάδνπλ ηα πφδηα ησλ νξγάλσλ. Ζ ηνπνζέηεζε ησλ 
πιαθηδίσλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ εξγνζηαζηαθά ηνπνζεηεκέλσλ πχξσλ πνπ ζπλδένπλ 
ηηο πιατλέο επηθάλεηεο ησλ πιαθηδίσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ γξήγνξε θαη ζηαζεξή 
ηνπνζέηεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε παξάιιειε ρξήζε πνιπνπξεζαληθήο θφιιαο. Ο 
ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή ησλ πιαθηδίσλ αζθαιείαο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε 
ηηο Δπξσπατθέο Πξνδηαγξαθέο ηνπ "Equipment Safety Law EN 1177-1.  
 
Ήηνη πιηθά γεληθά επί ηφπνπ θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε 
ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο 
 
ΔΤΡΩ:  ΔΞΖΝΣΑ        (60,00) 

 
 
Α.Σ. : Δ. 7 
 
Δπίζηξσζε δαπέδσλ εμσηεξηθψλ γεπέδσλ αζινπαηδηψλ, κε ειαζηηθνζπλζεηηθφ ηάπεηα 
πάρνπο 2 – 3 mm, πάλσ ζε ππάξρνληα αζθαιηνηάπεηα 
 
ΟΗΚ Ν.74.00.15 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7396  
 
Δπίζηξσζε δαπέδσλ εμσηεξηθψλ γεπέδσλ αζινπαηδηψλ, κε ειαζηηθνζπλζεηηθφ ηάπεηα 
απφ κίγκα αθξπιηθψλ ξεηηλψλ κε νξπθηά ππξηηηθά αδξαλή, πάρνπο 2 – 3 mm, 
απφρξσζεο πξαζίλνπ, θφθθηλνπ ή θαθέ ή ζπλδπαζκνχ ηνπο, πάλσ ζε ππάξρνληα 
αζθαιηνηάπεηα, νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ θαη ζρεδίνπ δηάζηξσζεο, θαη ζε νπνηνδήπνηε 
ζεκείν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνκεζεπηή.   
 
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη:  

 Δπηκειήο θαζαξηζκφο ηεο αζθαιηηθήο επηθάλεηαο ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ θάζε 
είδνπο ξχπνη θαη αθαζαξζίεο φπσο ζθφλε, ιάδηα θιπ.  

 ηνθάξηζκα ηεο αζθαιηηθήο επηθάλεηαο κε εθαξκνγή εηδηθνχ κίγκαηνο αζθαιηηθνχ ή 
αθξπιηθνχ  γαιαθηψκαηνο, αδξαλνχο απαιιαγκέλν απφ άξγηιιν, ηζηκέλην θιπ. 

 Ξχζηκν ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ηεο αζθάιηνπ κε εηδηθή μχζηξα θαη θαζαξηζκφο ηεο ψζηε 
λα δεκηνπξγεζεί επηθάλεηα ιεία θαη επίπεδε θαηάιιειε γηα ηελ ππνδνρή ηνπ ειαζηηθνχ 
ηάπεηα.  

 Γηάζηξσζε ρπηνχ ζπλζεηηθνχ ηάπεηα απφ ιεπηφθνθθα ζθιεξά αδξαλή θαη πιαζηηθά 
ρξσµαηηζµέλα πιηθά ζε ηξείο ηνπιάρηζηνλ αιιεπάιιειεο δηαζηαπξνχκελεο ζηξψζεηο κε 
ρξήζε εηδηθψλ ξαθιεηψλ ψζηε λα επηηεπρζεί πάρνο 1,8 - 2  mm θαη λα πξνθχςεη 
νκνηφκνξθε επηθάλεηα καη, αδξή (ειαθξά θνθθψδεο) θαη αληηνιηζζεξή.  

 Γξακκνγξάθεζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζχµθσλα µε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρέδηα 
ηεο Γεληθήο Γξαµµαηείαο Αζιεηηζµνχ, απφ ρξψκαηα ζπκβαηά κε ηνλ ζπλζεηηθφ ηάπεηα 
θαη αλζεθηηθά ζηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία.  

 
Ήηνη πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ, δαπάλεο κεηαθνξψλ, ζηαιίαο 
κεραλεκάησλ, ρξήζεο νρεκάησλ θιπ. δαπάλεο θαη εξγαζία πιήξνπο θαη έληερλεο 
θαηαζθεπήο φισλ φζσλ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.   
  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 
ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ ΟΚΣΩ  (18,00) 
 

 
Α.Σ. : Δ. 8 
 
Αδξνπνίεζε επηθαλεηψλ απφ κάξκαξν 
 
ΟΗΚ 74.23     Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7416  
 
Δπεμεξγαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ καξκάξνπ κε κεραληθά κέζα ή εξγαιεία θαη 
ειεθηξνεξγαιεία ρεηξφο, γηα ηελ απφθηεζε αδξήο επηθάλεηαο (π.ρ. ζθαπηηζάξηζκα) 
ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο κειέηεο. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  

 
ΔΤΡΩ: ΠΔΝΣΔ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (5,60) 
 
 
Α.Σ. : Δ. 9 
 
Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξψζεσλ, απφ καιαθφ κάξκαξν πάρνπο 3 cm 

 
ΟΗΚ 74.90.03 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7493 
 

Σαηλίεο (θηιέηα) επηζηξψζεσλ απφ κάξκαξν καιαθνχ πξνειεχζεσο Πεληέιεο πάρνπο 2 
cm θαη πιάηνπο έσο 10 cm. Τιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ). 

 

ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑΣΡΗΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ (13,50) 
 
 
Α.Σ. : Δ. 10 
 
Δπηζηξψζεηο επηθαλεηψλ δαπέδσλ νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε ςπρξνχο ζπκπαγείο 
ηζηκεληνθπβφιηζνπο δηαζηάζεσλ 100Υ100Υ70 mm, ρξψκαηνο γθξί, πνπ ηνπνζεηνχληαη 
ρσξίο θνλίακα 
 
ΟΗΚ Ν.78.97.05 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7452 
 
Δπηζηξψζεηο επηθαλεηψλ δαπέδσλ νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε ςπρξνχο ζπκπαγείο 
ηζηκεληνθπβφιηζνπο ρξψκαηνο γθξη, δηαζηάζεσλ 100Υ100Υ70 mm κνλνιηζηθήο νκνηνγελνχο 
κάδαο (φρη δχν ζηξψζεσλ), πνπ ηνπνζεηνχληαη ρσξίο θνλίακα επάλσ ζε ππφζηξσκα απφ 
θαζαξή άκκν  ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 6 cm.  
Οη θπβφιηζνη ζα πξνέξρνληαη απφ πξνκεζεπηή κε εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζηελ 
παξαγσγή ςπρξψλ πιηθψλ, νη ςπρξέο ηδηφηεηεο ηνπ πιηθνχ ζα αθνξνχλ ζε φιε ηε κάδα 
ηνπ πιηθνχ, θαη ζα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ αθνινχζνπ πίλαθα: 

 
Διάρηζηεο επηδφζεηο ιεπθψλ θαη εγρξψκσλ θπβφιηζσλ κε ςπρξά πιηθά 

Καηεγνξηνπνίεζε πξντφλησλ 

Αξρηθφο 
ζπληειεζηήο 
αλαθιαζηηθφηεηαο 
ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία 

(SR) 

Αξρηθφο ζπληειεζηήο 
αλαθιαζηηθφηεηαο 
ζην 
εγγχο ππέξπζξν 
θάζκα 

(SRNIR) 

Αξρηθφο 
ζπληειεζηήο 
εθπνκπήο 
ζην ππέξπζξν 

(Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑΓΑ 1  
ΑΠΟΥΡΩΔΗ ΚΗΣΡΗΝΟΤ, 
ΩΥΡΑ, ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 

≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

ΟΜΑΓΑ 2  
ΑΠΟΥΡΩΔΗ ΚΑΦΔ, 
ΚΔΡΑΜΗΓΗ, ΜΠΛΔ, 
ΠΡΑΗΝΟ, ΓΚΡΗ 

≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

 
Οη θπβφιηζνη, φζνλ αθνξά ηα θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλνρέο 
δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1338, ζα ζπλνδεχνληαη 
δε απφ εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή 



ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΩΝ  50 
 

αθηηλνβνιία (Solar Reflectance, SR) (κε βάζε ηα Πξφηππα: ASTM E 903/ASTM G159) θαη 
ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα Πξφηππα ASTM E408/ASTM 
C1371). 
 
Δπηπξφζζεηα νη ςπρξνί θπβφιηζνη ζα πεξηέρνπλ θαηά ειάρηζην 10% ζθσξία ειεθηξνθακίλσλ 
( ή άιιν θαηάιιειν, βηνκεραληθψο παξαγφκελν βηνκεραληθφ παξαπξνηφλ) ζε ππνθαηάζηαζε 
αδξαλψλ αληίζηνηρεο θνθθνκεηξίαο, κε ζηφρν ηελ βειηίσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηνπο 
απνηππψκαηνο. Ζ νξζή ελζσκάησζε ησλ άλσ βηνκεραληθψλ παξαπξντφλησλ ζα πξέπεη λα 
ειέγρεηαη είηε απφ αλεμάξηεην θνξέα είηε απφ Δθπαηδεπηηθφ εζληθφ ίδξπκα, πνπ δηαζέηεη 
ζρεηηθή εκπεηξία. 
   
Σα πιηθά ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, γηα λα δηαπηζησζεί εάλ 
πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο θαη ζα επηβεβαηψλεηαη φηη είλαη απηά πνπ έρνπλ 
πξνθαζνξηζηεί. Ζ Δπίβιεςε, έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δεηγκαηνιεςία θαη δηελέξγεηα 
ειέγρσλ ζε εξγαζηήξην ηεο επηινγήο ηεο σο πξνο ηελ ζπκκφξθσζε ησλ πιηθψλ πξνο ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο. 
 
Ήηνη 1) δηάζηξσζε ηεο άκκνπ ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθή πιάθα ή 
ρεηξνθίλεην θχιηλδξν, 2) ηνπνζέηεζε ησλ θπβφιηζσλ ζε ζρεκαηηζκνχο ρξσκαηηθνχο ή 
ζρεδηαζηηθνχο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο, πξνζαξκνγή ησλ 
ηειεησκάησλ ηεο επίζηξσζεο ζε ηνίρνπο, θξάζπεδα θιπ. κε εηδηθά ηεκάρηα θπβνιίζσλ, 
έηνηκα ή θνκκέλα  κε  δηζθνπξίνλν, 3) δφλεζε ησλ θπβνιίζσλ κε ειαθξηά δνλεηηθή πιάθα 
πνπ ζα έρεη ιάζηηρν ζηελ επηθάλεηα ηεο ή κε μχιηλν θφπαλν, φπνπ δελ κπνξεί λα κπεη ε 
δνλεηηθή πιάθα, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ νη δηαθνξέο ζηάζκεο κεηαμχ ησλ θπβφιηζσλ θαη λα 
δεκηνπξγεζεί απφιπηα επίπεδε επηθάλεηα, 4) ζθφξπηζκα ιεπηφθθνθεο θνζθηληζκέλεο άκκνπ 
ζαιάζζεο (κεηά ηε δφλεζε) πνπ ζαξψλεηαη δηαγψληα κε ιαζηηρέληα  ζπάηνπια έσο φηνπ 
εηζρσξήζεη ζηνπο αξκνχο ησλ θπβφιηζσλ θαη   λα πιεξσζνχλ κέρξη ηελ επηθάλεηά ηνπο θαη 
λα εμαζθαιηζζεί ην ακεηαθίλεην ηεο επίζηξσζεο. 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ ησλ ηζηκεληνθπβφιηζσλ νηνπδήπνηε  ρξψκαηνο, ηεο άκκνπ ηνπ 
ππνζηξψκαηνο θαη αξκνινγήκαηνο, θιπ. πιηθά θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε  κε ηα 

ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 “Πιαθνζηξψζεηο – ιηζνζηξψζεηο 
πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ”. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο δαπεδφζηξσζεο. 
 
ΔΤΡΩ: ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ   (29,55) 
 
Α.Σ. : Δ. 11 
 
Δπηζηξψζεηο επηθαλεηψλ δαπέδσλ νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε ςπρξνχο δηάηξεηνπο 
ηζηκεληνθπβφιηζνπο δηαζηάζεσλ 500Υ100Υ70 mm, ρξψκαηνο γθξί, πνπ ηνπνζεηνχληαη 
ρσξίο θνλίακα 
 
ΟΗΚ Ν.78.97.06 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7452 
 
Δπηζηξψζεηο επηθαλεηψλ δαπέδσλ νηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κε ςπρξνχο ζπκπαγείο 
ηζηκεληνθπβφιηζνπο ρξψκαηνο γθξη, δηαζηάζεσλ 500Υ500Υ70 mm κνλνιηζηθήο νκνηνγελνχο 
κάδαο (φρη δχν ζηξψζεσλ), πνπ θαη ηνπνζεηνχληαη ρσξίο θνλίακα επάλσ ζε ππφζηξσκα 
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απφ θαζαξή άκκν  ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 6 cm, θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ην άξζξν 
ΟΗΚ- Ν.78.97.05 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ 
ηζηκεληνθπβφιηζσλ νηνπδήπνηε  ρξψκαηνο, ηεο άκκνπ ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη 
αξκνινγήκαηνο, θιπ. πιηθά θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο ηεο επίζηξσζεο ζε 
νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε  κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-
02-02-00 “Πιαθνζηξψζεηο – ιηζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ”. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθαλείαο πνπ επηζηξψλεηαη. 
 
ΔΤΡΩ: ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ   (29,55) 
 
 
Α.Σ. : Δ. 12 
 
Βειηίσζε ζεξκηθψλ επηδφζεσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε επίζηξσζε ιεπθψλ ή εγρξψκσλ 
ηζηκεληνπιαθψλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (cool materials) 
 
ΟΗΚ 79.80 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο OIK 7744 
 

Δπηζηξψζεηο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ, δσκάησλ, πεδνδξνκηψλ θαη πιαηεηψλ κε 
ηζηκεληφπιαθεο πεξηέρνπζεο ςπρξά πιηθά (cool materials), ιεπθέο ή έγρξσκεο, 
δηαζηάζεσλ 30 x 30 cm ή κεγαιχηεξεο θαη νπνηνπδήπνηε ζρεδίνπ. 

Ζ απαηηνχκελε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 
θαηεγνξίαο ζα πξνζδίδεηαη κε ελζσκάησζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηελ επηθαλεηαθή ηνπο 
ζηνηβάδα ηνπο, θαη φρη κε επίζηξσζε, επίπαζε ή επάιεηςε ςπρξψλ πιηθψλ ζε ζπκβαηηθήο 
θαηαζθεπήο ηζηκεληφπιαθεο. 

Οηαλ πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε αξκψλ ζηελ πιαθφζηξσζε, ε πιήξσζή ηνπο ζα γίλεηαη 
κε ηζηκεληνεηδέο πιηθφ, αλζεθηηθφ ζε πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο, ην 
νπνίν ζα εθαξκφδεηαη επηκειψο κε ζχξηγγα αξκνιφγεζεο, ρσξίο ππεξρεηιίζεηο ζηελ 
επηθάλεηα ηεο πιάθαο. 

Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε αξκνιφγεζε κε πδαξέο θνλίακα πνπ εθαξκφδεηαη 
ζηηο ζπκβαηηθέο πιαθνζηξψζεηο, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ επέξρεηαη κείσζε ή/θαη απψιεηα 
ησλ ςπρξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο επίζηξσζεο. 

Οη επηδφζεηο ησλ ςπρξψλ ηζηκεληνπιαθψλ εμαξηψληαη απφ ηελ απφρξσζε ηεο επηθαλείαο 
ηνπο, θαη εάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε, νη θαηλνπξγείο πιάθεο ζα πιεξνπλ 
ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ αθνινχζνπ πίλαθα: 

 

Διάρηζηεο επηδφζεηο ιεπθψλ θαη εγρξψκσλ ηζηκεληνπιαθψλ κε ςπρξά πιηθά 

Καηεγνξηνπνίεζε πξντφλησλ Αξρηθφο ζπληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζην νξαηφ θάζκα 
(SR) Αξρηθφο ζπληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζην εγγχο ππέξπζξν θάζκα (NIR) Αξρηθφο 
ζπληειεζηήο εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (Infrared Emittance) 

ΟΜΑΓΑ 1 ΠΛΑΚΔ ΕΩΝΩΝ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΑΜΔΑ SR >= 0, 60 >= 0,65 >= 0,85 

ΟΜΑΓΑ 2 ΑΠΟΥΡΩΔΗ ΚΑΦΔ, ΩΥΡΑ, ΚΗΣΡΗΝΟ, ΚΔΡΑΜΗΓΗ, ΜΠΛΔ, ΠΡΑΗΝΟ, ΓΚΡΗ 
SR >= 0, 50 >= 0,60 >= 0,85 

ΟΜΑΓΑ 3 ΛΔΤΚΔ ΠΛΑΚΔ SR >= 0, 65 >= 0,80 >= 0,85 
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Οη πεξηέρνπζεο ςπρξά πιηθά ηζηκεληφπιαθεο, φζνλ αθνξά ηα θπζηθά θαη κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1339. 

Θα ζπλνδεφληαη επίζεο απφ εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο 
αλαθιαζηηθφηεηαο θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα Πξφηππα: 
ASTM E 903 / ASTM G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα 
Πξφηππα ASTM E408 / ASTM C1371). 

ηηο πεξηπηψζεηο ηζηκεληνπιαθψλ κε αδξή πθή ή εθηππε επηθάλεηα (ξαβδσηέο, 
ζηακπσηέο θιπ) νη εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςπρξψλ ηδηνηήησλ 
ζα αθνξνχλ θαηά ην δπλαηφλ νκαιέο, νκνηνγελείο θαη νκνηφκνξθεο πεξηνρέο ηεο 
επηθάλεηαο. 

Γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξσο πεξαησκέλεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ Μειέηε, κε 
ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία. 

 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΖ: 

Γηα φια ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο 79 ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη 
γεληθνί φξνη: 

 

(α) Λφγσ ηεο κεγάιεο πνηθηιίαο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ 
απηψλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζε θάζε άξζξν ηεο παξνχζαο ελφηεηαο, ε επηινγή ηνπ πξνο 
ελζσκάησζε πιηθνχ ή πξντφληνο ππφθεηηαη ζηελ  έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ 
ζρεηηθή πξφηαζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζπλνδεπφκελε απφ θπιιάδην ηερληθψλ δεδνκέλσλ ηνπ 
πξνκεζεπηή ηνπ πιηθνχ θαη ζηνηρεία επηηπρνχο εθαξκνγήο ηνπ ζε παξεκθεξή έξγα. 

(β) Σα ελζσκαηνχκελα πιηθά ζα πξνζθνκίδνληαη ζην εξγνηάμην ζηηο εξγνζηαζηαθέο ηνπο 
ζπζθεπαζίεο επί ησλ νπνίσλ ζα αλαγξάθνληαη θαη' ειάρηζηνλ ε νλνκαζία ηνπ πξντφληνο, 
ην εξγνζηάζην παξαγσγήο θαη ε πεξηερφκελε πνζφηεηα ζηελ ζπζθεπαζία. 

(γ) Ζ ρξήζε φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ ζα γίλεηαη απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ, 
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ Τιηθνχ 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ πνπ ρεηξίδεηαη 
ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε ηα θαηάιιεια θαηά 
πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη 
αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο. 

 
ΔΤΡΩ: ΔΗΚΟΗ ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    (22,50) 
 
 
Α.Σ. : Δ. 13 
 
Βειηίσζε ζεξκηθψλ επηδφζεσλ εμσηεξηθψλ ρψξσλ κε επίζηξσζε εγρξψκσλ θπβνιίζσλ 
πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (cool materials) 
 
ΟΗΚ 79.81 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7744 
 
Δπηζηξψζεηο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ, πεδνδξνκηψλ θαη πιαηεηψλ κε ιεπθνχο ή έγρξσκνπο 
θπβφιηζνπο πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά (cool materials), νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, ζε 
νπνηαδήπνηε ππνδνκή.  

Ζ απαηηνχκελε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ησλ θπβνιίζσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζα 
πξνζδίδεηαη κε ελζσκάησζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηελ επηθαλεηαθή ηνπο ζηνηβάδα ηνπο, θαη 
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φρη κε επίζηξσζε, επίπαζε ή επάιεηςε ςπρξψλ πιηθψλ ζε ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο 
θπβνιίζνπο.  

Οη επηδφζεηο ησλ ςπρξψλ θπβνιίζσλ εμαξηψληαη απφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο 
επηθαλείαο ηνπο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (Solar Reflectance, SR), θαη εάλ δελ θαζνξίδεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηε κειέηε, νη θαηλνχξγηνη θπβφιηζνη ζα πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ 
αθνινχζνπ πίλαθα: 

 

Διάρηζηεο επηδφζεηο ιεπθψλ θαη εγρξψκσλ θπβφιηζσλ κε ςπρξά πιηθά 

Καηεγνξηνπνίεζε 
πξντφλησλ 

Αξρηθφο 
ζπληειεζηήο 
αλαθιαζηηθφηεηαο 
ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία 

(SR) 

Αξρηθφο 
ζπληειεζηήο 
αλαθιαζηηθφηεηαο 
ζην εγγχο 
ππέξπζξν θάζκα 

(SRNR) 

Αξρηθφο 
ζπληειεζηήο 
εθπνκπήο ζην 
ππέξπζξν 
(Infrared 
Emittance) 

ΟΜΑΓΑ 1  

ΑΠΟΥΡΩΔΗ 
ΚΗΣΡΗΝΟΤ, 
ΩΥΡΑ, 
ΠΟΡΣΟΚΑΛΗ 

≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

ΟΜΑΓΑ 2  

ΑΠΟΥΡΩΔΗ 
ΚΑΦΔ, 
ΚΔΡΑΜΗΓΗ, 
ΜΠΛΔ, 
ΠΡΑΗΝΟ, ΓΚΡΗ 

≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 

 
Οη πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά θπβφιηζνη, φζνλ αθνξά ηα θπζηθά θαη κεραληθά 
ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλνρέο δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ 
ΔΛΟΣ ΔΝ 1338.  

Θα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο 
αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (Solar Reflectance, SR) (κε βάζε ηα Πξφηππα 
ASTM E 903/ASTM G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο ζην ππέξπζξν, κε βάζε ηα 
Πξφηππα ASTM E408/ASTM C1371. 

Γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξσο πεξαησκέλεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ Μειέηε, κε 
ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία,  
 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ    (39,40) 
 
Α.Σ. : Δ. 14 
 
Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm 
 
ΤΓΡ 5.05.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068 
 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο 
νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν 
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ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
„Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟ 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 
δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα 
κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο 
έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε 
ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ 
νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά 
θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη 
εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 
13286-2). 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ 
πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 

 
ΔΤΡΩ: ΓΩΓΔΚΑ ΚΑΗ ΟΓΓΟΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (12,80) [*] 
 
 
Α.Σ. : Δ. 15 
 
Βάζε νδνζηξσζίαο πάρνπο 0,10 m 
 
ΟΓΟ Γ-2.2  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο 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: ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ      (1,20) [*] 
 
Α.Σ. : Δ. 16 
 
Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 
 
ΟΓΟ Γ-3  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4110 
 

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν 
αζθαιηηθφ γαιάθησκα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε 
ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 „Αζθαιηηθή 
πξνεπάιεηςε‟. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
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• ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε,  

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

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

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

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

• ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή 
πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

 
ΔΤΡΩ: ΔΝΑ ΚΑΗ ΔΗΚΟΗ ΛΔΠΣΑ      (1,20) 
 
 
Α.Σ. : Δ. 17 
 
Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,07 m 
 
ΟΓΟ Γ-5.3 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΟΓΟ-4321Β Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4321.Β 
 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,07 m, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε 
αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή 
πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 „Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ 
ζθπξνδέκαηνο‟.  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

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

• ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

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

• ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

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

• ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ 
γηα ηελ εμάιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν 
πάρνο ηεο. 

 
ΔΤΡΩ: ΔΝΝΔΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (9,90) [*] 
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Α.Σ. : Δ. 18 
 
Γάπεδν αζθαιείαο 30κκ 
 
ΥΡΝ1  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7396 
 

Γάπεδν αζθαιείαο πάρνπο 30mm, κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη φια ηα απαηηνχκελα 
κηθξνυιηθά. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

 
ΔΤΡΩ: ΓΔΚΑ ΔΞΗ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (16,50) 
 
 
Α.Σ. : Δ. 19 
 
Πξφρπηα θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα κεηά ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπο  
 
ΟΓΟ Ν. Β-51.10 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2921 
 
Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, 
δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ 
ηεο κειέηεο, κε απφηκεζε, επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο 
θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη 
ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο 
επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο.  
 
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 „‟Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη 
νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα‟‟. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο  βάζεο έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 κεηά ηνπ 
απαηηνχκελνπ μπινηχπνπ,  

 ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, 
κε ιεία επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο 
πξίζκαηνο δηαηνκήο 0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο 
θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 

 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ. 
 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ ΔΝΝΔΑ        (19,00) 

 
 
Α.Σ. : Δ. 20 
 
Πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ 
 
ΠΡ- Α6  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ-1620 

Σνπνζέηεζε θαη δηάζηξσζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ή θπηηθήο γεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε 
παξαπιεχξσλ ρψξσλ νδψλ θαη πιαηεηψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 „‟Δπέλδπζε πξαλψλ-πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε‟‟. 



ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΩΝ  57 
 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πιηθψλ, ε 
ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο, ε δαπάλε πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο ππνδνρήο, ε 
ηνπνζέηεζε, δηάζηξσζε θαη ειαθξά ζπκπχθλσζεο ηεο θπηηθήο γεο ή/θαη ηνπ θεπεπηηθνχ 
ρψκαηνο θαη ε ζπληήξεζή ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. Ωο 
ζπληήξεζε λνείηαη ε δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζηάζκεο θαη κνξθήο (πνπ ηπρφλ ζα 
αιινησζεί κέζα ζην ρξφλν ζπληήξεζεο), κε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο 
πνζφηεηαο θπηηθψλ γαηψλ ή/θαη ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΤΟ ΚΑΗ ΔΞΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ      (2,60) 
 
 
Α.Σ. : Δ. 21 
 
Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο 
 
ΠΡ-Γ7  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΠΡ-1620 
 
Πξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
02-07-05-00.  Σν θεπεπηηθφ ρψκα ζα είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ, εχζξππην, ακκναξγηιψδνπο 
ζχζηαζεο, κε αλαινγία ζε άκκν ηνπιάρηζηνλ 55 % θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ 
ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm θαη άιια μέλα ή 
ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε θπηψλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 
 
ΔΤΡΩ:ΟΚΣΩ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (8,50) 

 
 

 
ΟΜΑΓΑ Σ: ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΞΤΛΗΝΔ Ή ΜΔΣΑΛΛΗΚΔ 

 
Α.Σ. : Σ. 1 
 
Πέξγθνιεο θαη παξεκθεξείο θαηαζθεπέο απφ ζχλζεηε ζπγθνιιεηή μπιεία 
 
ΟΗΚ Ν.54.81.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-5621 
 
χλζεηε ζπγθνιιεηή μπιεία, θαηεγνξίαο ηνπιάρηζηνλ C22 - 10E θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 338, 
θαηάιιεια επεμεξγαζκέλεο γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο, γηα ηελ θαηαζθεπή 
πεξγθνιψλ, ειαθξψλ ζηεγψλ πεξηπηέξσλ, πεηαζκάησλ θιπ. παξφκνησλ μχιηλσλ 
θαηαζθεπψλ, νησλδήπνηε δηαζηάζεσλ, κνξθήο θαη ζρεδίνπ θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ 
ην δάπεδν εξγαζίαο. Οη θνξείο απνηεινχληαη απφ ηεκάρηα απιήο ή ζχλζεηεο κνξθήο 
δηακνξθψλνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο θαη κε ηα 
παξαθείκελα ζηνηρεία ηνπ έξγνπ κε κεηαιιηθά ειάζκαηα, δνθνζήθεο θιπ. κεηαιιηθά 
ζηνηρεία, ε αμία ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ απηνχ, κε ρξήζε 
γαιβαληζκέλσλ ζηνηρείσλ ζχλδεζεο (ήινη, θνηλνί, ήινη θνριηνθφξνη-κπνπιψληα, θιπ.). Ζ 
μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ππνζηεί εξγνζηαζηαθά εηδηθή ρεκηθή θαη ζεξκηθή 
επεμεξγαζία γηα πξνζηαζία απφ ηελ ππεξηψδε αθηηλνβνιία, απφ νξγαληζκνχο βιαβεξνχο 
γηα ην μχιν (ηεξκίηεο, ζθνπιήθη), γηα κχθεηεο θαη γηα πγξαζία.  
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Ήηνη μπιεία γεληθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζηνηρεία ζχλδεζεο, κηθξνυιηθά, ρξήζε 
κεραλεκάησλ αλχςσζεο, ηθξηψκαηα θαη γεληθά εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 
ηνπνζέηεζεο, θαη ζηεξέσζεο επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο 
νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ ηνπνζεηεκέλεο μπιείαο.  
 
ΔΤΡΩ:ΥΗΛΗΑ ΓΗΑΚΟΗΑ       (1.200,00) 

 
 
Α.Σ. : Σ. 2 
 
Καηαζθεπή δηαβαζξψλ θαη δαπέδσλ κε κεηαιιηθέο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο 
 
ΟΗΚ 61.24 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-6104 
 
Καηαζθεπή δηαβαζξψλ θαη δαπέδσλ ζε νπνηνδήπνηε χςνο κε κεηαιιηθέο εζράξεο 
βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 08-07-01-03 "'Δζράξεο πδξνζπιινγήο ραιχβδηλεο ειεθηξνπξεζζαξηζηέο",  
γαιβαληζκέλεο ελ ζεξκψ κε νπνηνδήπνηε άλνηγκα βξφρνπ, απφ ιάκεο θαη ζηξνγγπιφ 
ζίδεξν. Πξνκήζεηα εζραξψλ επί ηφπνπ, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη 
ζηεξέσζεο. 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg)  
 
ΔΤΡΩ:ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (6,70) 
 
 
Α.Σ. : Σ. 3 
 
πλζεηηθφ μχιηλν δάπεδν γηα εμσηεξηθνχο ρψξνπο 
 
ΥΡΝ2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-5341 
 

Καηαζθεπή ζπλζεηηθνχ μχιηλνπ δαπέδνπ (deck) γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Απνηειείηαη απφ 70% μχιν θαη 30% ξπηίλεο. Πξνκήζεηα πιηθψλ επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηεο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ       (35,00) 

 

 
Α.Σ. : Σ. 4 
 
Δπέλδπζε κε ζαλίδεο απφ ζπλζεηηθφ μχιν 
 
ΥΡΝ3 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-5341 
 

Δπέλδπζε κε ζαλίδεο απφ  ζπλζεηηθφ μχιν γηα ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο. 
Απνηειείηαη απφ 70% μχιν θαη 30% ξπηίλεο. Πξνκήζεηα πιηθψλ επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε 
ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηεο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 

ΔΤΡΩ:ΠΔΝΖΝΣΑ         (50,00) 

 
 
Α.Σ. : Σ. 5 
 
Καηαζθεπή μχιηλεο πεξίθξαμεο 
 
ΠΡ Β2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5104 
 

Καηαζθεπή μχιηλεο πεξίθξαμεο κε μπινπαζζάινπο Φ 4 cm, θαζαξνχ (εθηφο εδάθνπο) 
χςνπο 0,70 m, αλά 1,00 m θαη ηνπο δηαγψληνπο παζζάινπο πνπ ζα απαηηεζνχλ. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ παζζάισλ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ε 
ηνπνζέηεζή ηνπο, ηα πιηθά ζηήξημεο (πξφθεο θιπ) θαη νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ 
εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ εξγαιείσλ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΩΓΔΚΑ        (12,00) 
 
 
Α.Σ. : Σ. 6 
 
ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ, απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο 
ξάβδνπο 
 
ΟΗΚ 64.01.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6401 
 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ θηγθιηδσκάησλ εμσζηψλ, θιηκάθσλ, πεξηθξάμεσλ 
θιπ., απφ ξάβδνπο ζπλήζσλ δηαηνκψλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ 
κνξθνζηδήξνπ θαη ησλ πιηθψλ ήισζεο θαη ζηεξέσζεο θαζψο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε 
θαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θηγθιηδσκάησλ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΔΡΑ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (4,50) 

 
 
Α.Σ. : Σ. 7 
 
Καζηζηηθφ (παγθάθη) εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ μπιεία Iroco 
 
ΟΗΚ Ν.79.68.02  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-3213 
 

Καζηζηηθφ (παγθάθη) εμσηεξηθνχ ρψξνπ απφ μπιεία Iroco, κήθνπο έδξαο 200 cm θαη 
ζπλνιηθνχ χςνπο πιάηεο 85 cm, απνηεινχκελν απφ δχν κεηαιιηθέο βάζεηο έδξαο-πιάηεο 
απφ γαιβαληζκέλε ζηδεξνζσιήλα άλεπ ξαθήο Φ2” ηαπσκέλεο ζην πάλσ κέξνο,  κε 
κεηαιιηθή βάζε ζην θάησ κέξνο πνπ βηδψλνληαη ζηελ ππφβαζε ηνπ δαπέδνπ απφ 
νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. Ζ έδξα θαη ε πιάηε δηακνξθψλνληαη κε 3 θαη 2 ζαλίδεο αληίζηνηρα 
απφ μπιεία iroco θαζαξήο δηαηνκήο 125Υ45Υ2000 mm ε θάζε κία, πνπ ζηεξεψλνληαη κε 
κπνπιφληα επάλσ ζηηο ζσιήλεο αληίζηνηρα. Οη ζαλίδεο ζα θέξνπλ απνηκήζεηο 2 mm ζηηο 
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αθκέο ηνπο, φιεο δε νη μχιηλεο επηθάλεηεο ζα είλαη πιαληζκέλεο θαη ηξηκκέλεο κε 
γπαιφραξην θαη θαζαξέο έηνηκεο γηα βαθή.   

Ήηνη, πιηθά, κηθξνυιηθά, θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο 
επί ηφπνπ, ζπκπεξηιαιβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ, κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηεο βαθήο 
φισλ ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 77.55 ηνπ πεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο ηεο επίβιεςεο.   
 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) πιήξσο ηνπνζεηεκέλν. 
 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ       (350,00) 
 
 

ΟΜΑΓΑ Ε:  ΛΟΗΠΑ –ΣΔΛΔΗΩΜΑΣΑ 
 
 
77. ΥΡΩΜΑΣΗΜΟΗ 
 
Γηα ηα άξζξα ηεο παξνχζαο ελφηεηαο ησλ ΝΔΣ ΟΗΚ έρνπλ εθαξκνγή νη αθφινπζνη εηδηθνί 
φξνη: 
 
α)   ηηο ηηκέο ησλ άξζξσλ πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη εξγαζίεο θαη ηα απαηηνχκελα 

κηθξνυιηθά γηα ηελ πξνζσξηλή αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε πξφζζεησλ 
θαηαζθεπψλ θαη εμνπιηζκνχ, φπσο πξίδεο, δηαθφπηεο, θσηηζηηθά, ζηφκηα, ζψκαηα 
ζέξκαλζεο θιπ, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ζηνηρείσλ ηεο θαηαζθεπήο 
(θνπθσκάησλ, δαπέδςλ, επελδχζεσλ θιπ) ή εηνίκσλ ρξσκαηηζκέλσλ επηθαλεηψλ 
απφ ξχπαλζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςε θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ (ρξήζε 
απηνθνιιήησλ ηαηληψλ, θχιισλ λάυινλ, νηθνδνκηθνχ ραξηηνχ θιπ) 

β)  Σα έηνηκα ζπζθεπαζκέλα πιηθά βαθήο ή πξνεηνηκαζίαο επηθαλεηψλ (αζηάξηα θιπ), 
ζα ρξεζηκνπνηνχληαη σο έρνπλ, ρσξίο αξαίσκα κε δηαιχηεο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
απηφ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ησλ πξντφλησλ. Οη ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο 
γηα ηελ εθαξκνγή εθάζηνπ πξντφληνο ζα είλαη νη θαζνξηδφκελεο απφ ηνλ παξαγσγφ.   

γ)  Οηαλ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ε πιεξσκή ηθξησκάησλ γηα ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο ηνπ θηηξίνπ, εζσηεξηθέο ή 
εμσηεξηθέο, δελ ζα εθαξκφδνληαη ηα άξζξα ηνπ παξφληνο πνπ αθνξνχλ 
πξνζαχμεζε ηεο ηηκήο ησλ ρξσκαηηζκψλ πάλσ απφ νξηζκέλν χςνο.  

(δ) Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ζηα αλαγξαθφκελα ζην Φχιιν Αζθαινχο Υξήζεσο ηνπ 
Τιηθνχ (MSDS: Material Safety Data Sheet) ηνπ πξνκεζεπηνχ ηνπ. Σν πξνζσπηθφ 
πνπ ρεηξίδεηαη ην εθάζηνηε πιηθφ ζα είλαη εθνδηαζκέλν, κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ κε 
ηα θαηάιιεια θαηά πεξίπησζε Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο (ΜΑΠ), ησλ νπνίσλ ε 
δαπάλε πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο.  

 
Α.Σ. : Ε.1 
 
Τδξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθφ 
πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα 
 
ΟΗΚ 77.10 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7725  
 
Τδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκελην-θνληάκαηνο, 
ζε δχν ή πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ 
πάρνο μεξνχ πκέλα 125 κηθξά. Τιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-01-00 "Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο". 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΣΑ ΛΔΠΣΑ      (3,90) 
 
Α.Σ. : Ε.2 
 
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ κε ρξψκαηα αιθπδηθψλ ή αθξπιηθψλ 
ξεηηλψλ, βάζεσο λεξνχ ε δηαιχηνπ 
 
ΟΗΚ 77.55 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7755  
 
Διαηνρξσκαηηζκνί θνηλνί ζηδεξψλ επηθαλεηψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-
10-03-00 "Αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
 
Απφμεζε θαη θαζαξηζκφο κε ςήθηξα θαη ζκπξηδφπαλν, κία ζηξψζε αληηδηαβξσηηθνχ 
ππνζηξψκαηνο ελφο ζπζηαηηθνχ θαη δχν ζηξψζεηο ειαηνρξψκαηνο. Τιηθά θαη κηθξνυιηθά 
επί ηφπνπ θαη εξγαζία. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2).  
 
ΔΤΡΩ: ΔΞΗ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (6,70) 
 

 
Α.Σ. : Ε. 3 
 
Βεξλίθσκα μπιίλσλ επηθαλεηψλ παληφο είδνπο κε καη βεξλίθη λεξνχ, πνπ εκπνηίδεη ην 
μχιν 
 
ΟΗΚ Ν.77.73.01 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7768  
 
Βεξλίθσκα μπιίλσλ επηθαλεηψλ παληφο είδνπο κε καη βεξλίθη λεξνχ, πνπ εκπνηίδεη ην 
μχιν, ρσξίο λα δεκηνπξγεί επηθαλεηαθφ ζηξψκα θαη γπαιάδα, παξέρνληαο κεγάιε 
πξνζηαζία έλαληη ηεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο UV θαη αληνρή ζηηο δπζκελείο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο. Ζ μχιηλε επηθάλεηα ηξίβεηαη κε γπαιφραξηα ζην ρέξη γηα ηελ επίηεπμε ιείαο 
επηθάλεηαο θαηάιιειεο γηα βεξλίθσκα. ηε ζπλέρεηα εθαξκφδεηαη ην βεξλίθη ζε ηξεηο 
ζηξψζεηο (1ε ζηξψζε αζηάξσκα θαη δχν επάιιεια ρέξηα κε ελδηάκεζν ειαθξφ ηξίςηκν 
ησλ επηθαλεηψλ). 
 Ήηνη πιηθά, κηθξνυιηθά θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πξαγκαηηθήο επηθάλεηαο  
 
ΔΤΡΩ: ΣΡΗΑ ΚΑΗ ΔΝΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (3,90) 
 
   
Α.Σ. : Ε. 4 
 
Γεσυθαζκα κε πθαληφ βάξνπο 205 gr/m2 
 
ΟΗΚ 79.15.03 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ-7914  
 
ηξψζεηο γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ ή πξνζηαζίαο, κε πθαληνχ βάξνπο 205gr/m2, ζε 
νπνηεζδήπνηε ζέζεηο ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε. 
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Tηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) θαιππηνκέλεο επηθαλείαο 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑ         (3,00) 
 

 
Α.Σ. : Ε. 5 
 
Γεληθή κφξθσζε επηθάλεηαο εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα 
 
ΠΡ Γ1  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 1140 
 

Απνθνκηδή πιενλαδφλησλ ρσκάησλ, θαζάξηζκα, ζπγθέληξσζε θαη απνθνκηδή θάζε 
άρξεζηνπ πιηθνχ (πέηξεο, ππνιείκκαηα ξηδψλ, θιαδηά θιπ), αλακφριεπζε ηεο επηθάλεηαο 
κε νπνηνδήπνηε κέζν, γεληθή ηζνπέδσζε ησλ ρψξσλ θαη γεληθή κφξθσζε ηνπ αλάγιπθνπ 
ηεο επηθαλείαο ηνπ εδάθνπο γηα ηελ θχηεπζε θπηψλ ή εγθαηάζηαζε ριννηάπεηα. 
Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ 
εξγαιείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΚΑΣΟΝ ΠΔΝΣΔ       (105,00) 
 

 
Α.Σ. : Ε. 6 
 
Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα κε ζπνξά 
 
ΠΡ Δ13.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5510 
 

Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο ριννηάπεηα κε ζπνξά πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: 

 

1. Σελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 20 cm, φζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ 
ςηινρσκαηηζκφ ηνπ εδάθνπο. 

2. Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη νκνηφκνξθε δηάζηξσζε ηεο εκπινπηηζκέλεο ηχξθεο, 
πεξιίηε, ρνχκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηφ θξεδάξηζκα ζε 
βάζνο 10-12 cm 

3. Σελ ηειηθή δηακφξθσζε ηεο επηθάλεηαο κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα 
δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε ζπνξνθιίλε. 

4. Σελ πξνκήζεηα ζπφξνπ ηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, πηζηνπνηεκέλνπ, πξφζθαηεο 
εζνδείαο, ζπζθεπαζκέλνπ ζε ζάθνπο πνπ ζα αλαγξάθνπλ ηελ ζχλζεζε ηνπ κίγκαηνο θαη 
ηνλ νίθν παξαγσγήο θαη ηε ζπνξά κε ηελ πξνβιεπφκελε πνζφηεηα, αλάινγα κε ην είδνο 
ηνπ ζπφξνπ. 

5. Σελ θάιπςε ηνπ ζπφξνπ, ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή κηθηνχ ιηπάζκαηνο κε ηρλνζηνηρεία 
θαη ην θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο. 

6. Σελ απνιχκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηφλν θαη εληνκνθηφλν ζθεχαζκα. 

7. Σελ ιίπαλζή ηνπ κε επηθαλεηαθφ ή πδαηνδηαιπηφ κηθηφ ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

8. Σελ απνκάθξπλζε φισλ ησλ αρξήζησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ 
εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

9. Σελ πξψηε άξδεπζε θαζψο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεχζεηο ηνπ ριννηάπεηα 
κέζσ ηνπ αξδεπηηθνχ δηθηχνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
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αγξηφρνξησλ πνπ ηπρφλ ζα θπηξψζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε φζα ζεκεία 
ην θχηξσκα ηνπ πξνθχςεη αξαηφ ή αλεπαξθέο. 

10. Σν πξψην θνχξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα φηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη χςνο 10 cm. 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-01. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, 
ησλ πιηθψλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ 
ριννηάπεηα. 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΤΟ ΥΗΛΗΑΓΔ        (2.000,00) 
 

 
Α.Σ. : Ε. 7 
 
Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ3 
 
ΠΡ Γ2.3  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210 
 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 
φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη 
θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 
ΔΤΡΩ:ΔΠΣΑ ΚΑΗ ΑΡΑΝΣΑ ΛΔΠΣΑ     (7,40) 
 

 
Α.Σ. : Ε. 8 
 
Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ5 
 
ΠΡ Γ1.5  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210 
 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη 
κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην 
θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο 
δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη 
φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε 
κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-
00. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ       (45,00) 
 
 
Α.Σ. : Ε. 9 
 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 12,50 - 22,00 lt 
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ΠΡ Δ9.6  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210 
 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 12,50 - 22,00 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 
ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ζρεκαηηζκφο 
ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, 
δνρεία θιπ). 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΡΗΑ        (3,00) 
 

 
Α.Σ. : Ε. 10 
 
Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 81 - 150 lt 
 
ΠΡ Δ9.9  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5210 
 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 81 - 150 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή 
ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη 
ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, 
ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε 
απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, 
δνρεία θιπ). 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΔΚΑ        (10,00) 

 

 
Α.Σ. : Ε. 11 
 
Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο δηαζηάζεσλ 1,00 Υ 1,00 Υ 1,00 m 
 
ΠΡ Δ4.3  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5110 
 

Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη 
απνθνκηδή ησλ ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ 
θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-01-00. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη 
δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΔΡΑ        (4,00) 



ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ ΔΡΓΩΝ  65 
 

Α.Σ. : Ε. 12 
 
Τπνζηχισζε δέλδξνπ κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ, γηα κήθνο παζζάινπ κέρξη 2,50 m 
 
ΠΡ Δ11.1.1 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΠΡ 5240 
 

Οη εξγαζίεο ππνζηχισζεο δέλδξσλ ζα γίλνπλ ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 10-05-09-00. 

Yπνζηχισζε δέληξνπ κε ηελ αμία παζζάινπ επζπηελνχο, απνθινησκέλνπ, βακκέλνπ, 
πειεθεηνχ ζην θάησ άθξν, πηζζαξηζκέλνπ κέρξη χςνο 0,50 m, απφ θαηάιιειε μπιεία. 
ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη κεηαθνξά επί η‟νπνπ ηνπ παζζάινπ, νη δαπάλεο 
ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ κηθξνυιηθψλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαθφξπθε έκπεμή ηνπ ζε βάζνο 0,50 m, ζε νπνηνδήπνηε 
είδνο εδάθνπο, θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε θαζψο θαη ε πξφζδεζή ηνπ δέληξνπ ζ‟ απηφλ κε 
θαηάιιειν κέζνλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΤΟ ΚΑΗ ΠΔΝΖΝΣΑ ΛΔΠΣΑ      (2,50) 

 
Α.Σ. : Ε. 13 
 
Καζηζηηθά ρσξίο πιάηε, κε ζθειεηφ απφ δηακνξθσκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο θαη δνθίδεο 
θπζηθήο μπιείαο 
 
ΠΡ Β10.2 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5104 
 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζηαζε θαζηζηηθψλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-02-02-01. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε ζπζθεπαζία θαη απνζπζθεπαζία ησλ επηκέξνπο 
ζηνηρείσλ ησλ θαζηζηηθψλ, ε πξνζσξηθή απνζήθεπζε θαη θχιαμή ηνπο ζην εξγνηάμην, ε 
ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ή πάθησζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 
θαη ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, ηα πάζεο θχζεσο πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εγθαηάζηαζή ηνπο θαζψο θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ θαζηζηηθψλ απφ θζνξέο θαη 
ξχπαλζε θαηά ηελ εθηέιεζε δηαθφξσλ άιισλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) εγθαηεζηεκέλνπ θαζηζηηθνχ, αλάινγα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Καζηζηηθά κε ζθειεηφ απφ δηακνξθσκέλνπο ραιπβδνζσιήλεο, ρσξίο πιάηε, κε θάζηζκα 
απνηεινχκελν απφ ηξείο δνθίδεο θπζηθήο θπιείαο δηαζηάζεσλ 1,80 x 0,10 x 0,05 m, 
ζπλδεφκελεο κε ηνλ κεηαιιηθφ ζθειεηφ κε θαξφβηδεο Φ 6 mm. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΔΚΑΣΟΝ ΔΞΖΝΣΑ       (160,00) 
 
Α.Σ. : Ε. 14 
 
Ξχιηλνο θάδνο 
 
ΠΡ Β11.3 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 5104 
 

Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ, ζπζθεπαζία, κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη πιάγηεο κεηαθνξέο, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ζηηο 
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πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη ηηο νδεγίεο 
ηνπ πξνκεζεπηή θαη πξνζηαζία ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θάδσλ κέρξη ηελ παξαιαβή απφ ηνλ 
θνξέα ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Ξχιηλνο θάδνο, κε κεηαιιηθφ ζθειεηφ, μχιηλα περάθηα θαη εζσηεξηθφ θάδν απφ ιακαξίλα. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΓΗΑΚΟΗΑ ΑΡΑΝΣΑ       (240,00) 
 
Α.Σ. : Ε. 15 
 
Κάδνο απφ κεηαιιηθά αλνμείδσηα ειάζκαηα 
 
ΠΡ- Ν-Β11.15 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΗΚ  5104 
 
Πξνκήζεηα θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε κεηαιιηθνχ θάδνπ κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

- Κπξίσο ζψκα (πεξίβιεκα) χςνπο 86 cm, δηακνξθσκέλν κε 18 ιάκεο 40x4 mm 
απφ αλνμείδσην ράιπβα 

- Δζσηεξηθφο αθαηξεηφο θάδνο απφ αλνμείδσηε ιακαξίλα.  
- Βάζε κε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο νπέο γηα ηελ πάθησζή ηνπ ζην έδαθνο. 

 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
ΔΤΡΩ:ΣΔΣΡΑΚΟΗΑ ΠΔΝΖΝΣΑ      (450,00) 
 

 
 

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΗΟΤΛΗΟ 2020 
 

 

ΤΝΣΑΥΘΖΚΔ 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΠΑΡΑΚΔΤΟΠΟΤΛΟ 
Πνι. Μερ/θφο κε Α‟ β. 

 
 
 
 
 

ΑΝΓΡΔΑ ΜΠΛΑΝΑ 
Μερ. Μερ/θφο κε Α‟ β. 

 ΔΛΔΓΥΘΖΚΔ & ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 
Ο Πξντζηάκελνο  

Γ.Σ.Δ. Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
 
 
 
 
 
 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΟΤΣΑΦΗΓΖ 
Αγξ. Σνπ. Μερ/θφο κε Α‟ β. 

 
ΔΓΚΡΗΘΖΚΔ 

Με ηελ ππ‟ αξ. 672/2020 (ΑΓΑ: 6ΔΓΣ7Λ1-Τ5Γ) Απφθαζε  
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ 
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