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ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΗΚΩΝ ΣΗΜΟΛΟΓΗΩΝ ΔΡΓΩΝ ΟΓΟΠΟΗΗΑ 2017 - ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 

 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ 

νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο 

πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκέο κνλάδνο 

πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο 

απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, 

ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή 

κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνθχπηεη ην πξνυπνινγηδφκελν 

άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο 

ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, 

πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, 

εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 

κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 

1.2Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, 

κεηαθνξάο ηνπο ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ 

απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο 

ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, 

πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ 

πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 

απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη θαηεδαθίζεηο 

(ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε 

ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Ωο "θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο" λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ απφ ηελ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Ι.Κ.Α., ζε 

αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θ.ιπ.), δψξσλ 

ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο 

(αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, 

εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά 

ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 

απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ 

πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην 

εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ' φζνλ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 

(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ. 

ηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, 

θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη 

ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ιπ. 

θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ 

απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 



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

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα 

εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

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

κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

1.7Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε 

ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ 

ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο 

βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., 

θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο 

επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή 

ηνπο. 

1.8Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

"δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, 

εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ιπ.) 1.9Οη δαπάλεο δηάζεζεο, 

πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, 

εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε 

(φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, 

ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 

έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη 

ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο 

απφ ην Έξγν. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.10Οη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη 

ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ 

θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]). 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ 

πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

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

πνπ νθείινληαη: 

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

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ), (γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο 

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

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

απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο 

θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ 

πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην 

πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (ζη)ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, 

(δ)ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία 

(π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ 

έξγσλ θ.ιπ.). 

1.12Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

-(1)Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο 

-(2)Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη 

νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ 

νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 

ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη 

ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα 



ηελ απνκάθξπλζε ησλ παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ 

θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 

1.13Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 

πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θ.ιπ.) 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο 

(φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο 

ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη 

εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. 

ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), 

1.14Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ 

έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο 

ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη' αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο 

θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.15Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε 

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. 

1.17Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) 

θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ 

λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ 

γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα 

ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, 

φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο 

ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, 

πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ 

δηαηήξεζή ηνπο. 

1.20Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ 

εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ 

πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

1.21Οη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο 

βιάβε ή κε ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε 

βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ 

κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, 

ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22Δθ' φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο 

εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ 

αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ 

δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο 

θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ 

πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε 

ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.23Οη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή 

αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο 

(πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεζκα 

ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

1.24Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ 

θ.ιπ., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε 

πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.25Οη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ 

Αλάδνρν ρσξίο ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο 

ηθξησκάησλ θ.ιπ. 



1.26Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ 

Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.27Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, 

ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα 

φηαλ: 

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

-(2)ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη 

ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 

Οθέινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ 

λα θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο, θξαηήζεηο ή 

ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, 

δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο 

γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

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

ηηο δαπάλεο: 

 (1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ αλέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 

εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ. γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Πεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο 

εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, 

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

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο ξνπο. 

  (6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, 

νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο 

κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο.

  (7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 
 (8)  Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΑΤ/ΦΑΤ (ρέδην Αζθάιεηαο θαη Τγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη   Τγείαο), 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

   (9) Γηα θφξνπο. 
(10)  Γηα εγγπεηηθέο. 

   (11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

   (12)Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

   (13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

(14)Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ρξεκαηνηνθνλνκηθψλ εμφδσλ , απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ , εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο,απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο 

απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο  επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κεθαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β) Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα ατ νπνία πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

1. Υξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ 

θαζαξψλ ζχκθσλα κε Πεξηβαιινληηθψλ ξσλ) 

2. Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ κφληκεο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη 

ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη 

δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη 

, 



επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ 

πεξηιακβάλνληαη. 

3. Ννκηθήο ππνζηήξημεο 

4. Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε adhocκεηάθιεζε 

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

απηνθηλήησλ 

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

7. Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

8. πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

9. Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

10. Σν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο, 

θφζηνο έδξαο επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

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

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ 

πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε 

άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

1. Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, 

PVCθ.ιπ.Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DNρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 

ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, 

θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

DN/ DMφπνπ DN: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα DM: Η ακέζσο κηθξφηεξε 

δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DMζα 

ρξεζηκνπνηείηαη ε δηάκεηξνο. 

2. Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ Γηα πάρνο DNρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο 

κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο 

επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαοζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 

ιφγν: DN/ 12φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

3. ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOILPVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή 

ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν: ΒN / 240φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

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

Σηκνινγίνππνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν 

πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο.

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε [*] παξαπιεχξσο ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο 

ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθψλ ή 

πξντφλησλ.  

*** (ηνλ θσδηθφ ηνπ άξζξν πξνζηίζεηαη ην [.Μ])  

Η Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ ,κε βάζε ηα ζηνηρεία 

ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ.  

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπθαζνξίδνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο 

σο κνλάδαο ζε επξψ #/m3.km 

ε αζηηθέο πεξηνρέο 

- απφζηαζε < 5 km 0.28 

- απφζηαζε >= 5 km0,21  

- 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 

Oηηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*](.Μ) ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξψληαη ζε  θπβηθά κέηξα (m3) , 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 m3 θάζε εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ηηκνιφγην (ΚΠΣ-ΝΔΣ ΟΓΟ), πξνζηίζεηαη 

ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε (.Μ)[*], θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε 

θαζνξηδφκελν θσδηθφ αλαζεψξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ).



ΟΜΑΓΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΗΚΑ 

 

1 Άρζρο Α-1  ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-1.Μ-Γ 

ΔΚΚΑΦΔ ΥΑΛΑΡΧΝ ΔΓΑΦΧΝ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1110) 

Δθζθαθή, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, θπηηθψλ γαηψλ, ηιχνο, ηχξθεο θαη ινηπψλ επηθαλεηαθψλ αθαηαιιήισλ 

εδαθψλ νπνηνπδήπνηε βάζνπο θαη πιάηνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, είηε γηα ηελ έδξαζε επηρσκάησλ θαη εμπγηαληηθψλ ζηξψζεσλ είηε 

γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ ηα ππφινηπα, θαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ, πξντφληα νξπγκάησλ. ηελ ηηκή κνλάδαο 

πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνζέγγηζε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη κεραλεκάησλ, θαη ε εθζθαθή κε θάζε κέζνλ, 

. ε εθξίδσζε, ε θνπή θαη ε απνκάθξπλζε ζάκλσλ θαη δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ (πιελ εθείλσλ πνπ ζα παξαδνζνχλ 

πξνο εθκεηάιιεπζε), (πιελ εθείλσλ πνπ ζα παξαδνζνχλ πξνο εθκεηάιιεπζε), 

. ε απνκάθξπλζε θαη απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ θαη ε κφξθσζε παξεηψλ θαη ζθάθεο, . ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, 

. νη θάζε είδνπο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή 

απφζεζε, πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο θπηηθέο γαίεο ζην έξγν είηε γηα απφξξηςε ζε επηηξεπφκελεο ζέζεηο εθφζνλ απηά 

θξηζνχλ αθαηάιιεια γηα θπηηθά, ή πιενλάδνληα, 

. νη ηπρφλ ελδηάκεζεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθηλήζεηο, αλ ηπρφλ θαηαιεθζεί ν απαηηνχκελνο ρψξνο ησλ πξνζσξηλψλ 

απνζέζεσλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ ππνινίπσλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη δηακφξθσζε ηνπο ζε ζεηξάδηα θαη ε δηαθχιαμή ηνπο κέρξη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην έξγν. 

ε πεξίπησζε πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη, εθηφο απφ ηε κεηαθνξά ηνπο, θαη ε δηακφξθσζε 

ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΔΣΔΠ 02-01-02-00 θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ ηνπ έξγνπ. Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη 

ηειηθψλ δηαηνκψλ.  

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1110: 100,00% 

Δπξψ :      ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΉΝΣΑ ΔΠΣΆ ΛΔΠΣΆ € 1,77 

 

2 Άρζρο Α-2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-2.Μ-Γ 

ΓΔΝΗΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΗΧΓΔ-ΖΜΗΒΡΑΥΧΓΔ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-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 0202-01-00. 

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

-αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 mκεηά 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 CutandCoverκεηά 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 CutandCoverηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

ζπλζήθεο, 

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

ησλ αλαβαζκψλ 

. ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα 

απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

. ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε 

εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο 



πεξηβαιινληηθνχο φξνπο . ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε 

θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

. ε αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα 

κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

. ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ απφ ηε "ζηξψζε έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ 

ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ιθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ), φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε 

βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο 

πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (ProctorModifiedθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

13286-2). 

. νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ . ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα 

εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην 

άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή πεξηζζφηεξεο 

θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, πιαθνζηξψζεσλ, 

δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο 

θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ 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. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1123Α: 100,00% 
Δπξψ :ΓΌΟ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 2,50 

 

3 Άρζρο Α-3.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-3.2.Μ-Γ 

Γεληθέο εθζθαθέο ζε έδαθνο βξαρώδεο κε ειεγρόκελε ρξήζε εθξεθηηθώλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1133Α) 

Γεληθέο εθζθαθέο, βξαρσδψλ εδαθψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ, αλεμαξηήησο βάζνπο, χςνπο θαη 

θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ 

πξνζπέιαζεο, κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, κε ή ρσξίο θαλνληθή ή πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ (κεηά απφ έγθξηζε ηεο 

Τπεξεζίαο θαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ πεξηνξηζκψλ ή θαη απαγφξεπζεο ρξήζεο 

εθξεθηηθψλ ιφγσ γεηηλίαζεο κε θηίζκαηα, ππιψλεο θαη ππνζηαζκνχο ηεο ΓΔΗ, εγθαηαζηάζεηο Ο.Κ.Ω., ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

θιπ), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00. 

Με ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο βξαρψδεηο εθζθαθέο: -αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο 

κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 

-γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ 

-ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κε ηελ κφξθσζε ησλ πξαλψλ, φηαλ απηέο δηακνξθψλνληαη ζπγρξφλσο 

κε ηηο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ 

-ηερληθψλ Cut&Cover 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε φξπμε κε νπνηνδήπνηε κέζν ή θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, 

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

ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ . ε δηάλνημε δηαηξεκάησλ γφκσζεο, 

. ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά, ηνπνζέηεζε, ππξνδφηεζε εθξεθηηθψλ πιψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα αζθαιή έθξεμε θαη 

φια ηα απαηηνχκελα πιηθά (εθξεθηηθέο χιεο, ζξπαιίδεο, ππξνθξνηεηέο, επηβξαδπληέο θ.ι.π.) 

. ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απφξξηςε ησλ πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο, 

. ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο 

ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ απνζέζεσλ ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ . ε θαζαίξεζε 

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

. ε ηπρφλ απαηηνχκελε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθήο θαζψο θαη ε εθζάκλσζε, θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, 

αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 



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

εθζθαθψλ θιπ. 

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

. ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη 

κε ην άξζξν απηφ, φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 

Δπηζεκαίλεηαη αθφκε φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα θάζε ή 

πεξηζζφηεξεο, πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο. 

Υξήζε εθξεθηηθψλ επηηξέπεηαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ιεθζεί νη απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα ηε ρξήζε ησλ εθξεθηηθψλ θαη 

δελ απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπο απφ ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ. 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα 

κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε γεληθψλ εθζθαθψλ γαηψλ-εκηβξάρνπ, νπδεκία απνδεκίσζε 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή απφ ηελ Τπεξεζία. 

 

 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1133Α: 100,00% 
Δπξψ :ΠΈΝΣΔ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ  € 5,50 

 

4 Άρζρο Α-4.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-4.1.Μ-Γ 

Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηώδεο-εκηβξαρώδεο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1212) 

Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, ή 

ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, θαη γηα ηα ηκήκαηα ηεο πιάηνπο κηθξφηεξνπ ή ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, πιαθνζηξψζεσλ, θαζαίξεζεο 

ζπξκαηνθηβσηίσλ, καλδξφηνηρσλ θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο ηάθξνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-01-00. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: . ε 

εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα, 

. ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή 

απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρφλ ελαπφζεζεο 

ή ησλ ελδηακέζσλ θνξηνεθθνξηψζεσλ. . ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, 

ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ.  

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1212: 100,00% 

Δπξψ :                      ΣΡΊΑ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ  € 3,25 

 

 
5 Άρζρο Α-6 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-6.Μ-Γ 

ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΚΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟ ΟΠΣΟΠΛΗΝΘΟΓΟΜΔ θ.ι.π. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-2221) 

Καηεδάθηζε θηηζκάησλ, θεξακνζθεπψλ θιπ, απφ νπηνπιηλζνδνκέο, ιηζνδνκέο ή άιια δνκηθά πιηθά, ρσξίο θέξνληα ζηνηρεία απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε, ησλ 

πξντφλησλ θαηεδάθηζεο, ζηα νπνία πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε είδνπο εγθαηαιειεηκκέλνο εμνπιηζκφο, είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ 

θηηζκάησλ είηε σο πξνζάξηεκα απηψλ. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνζθφκηζε-απνθφκηζε θαη ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ . ε απνζχλζεζε ζεκειίσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαζψο 

θαη θάζε είδνπο εγθαηαιειεηκκέλνπ εμνπιηζκνχ είηε βξίζθεηαη εληφο ησλ θηηζκάησλ είηε σο πξνζάξηεκα απηψλ θ.ι.π., 

. ε επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ησλ θαηεδαθίζεσλ, 

. νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο θαη ε απφξξηςε ηνπο ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, . ε ζηαιία απηνθηλήησλ-κεραλεκάησλ θιπ, 

. ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ ή δηακνξθσκέλνπ εδάθνπο, . ε ιήςε κέηξσλ 

πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 



Δπηκέηξεζε βάζεη ηνπ φγθνπ ηνπ θηίζκαηνο πξηλ ηελ θαηεδάθηζε, ν νπνίνο νξίδεηαη απφ ην πεξίγξακκα ηνπ, ρσξίο ηνλ 

ππνινγηζκφ πξνβφισλ θαη αίζξησλ, θαη κε χςνο ηελ απφζηαζε ηεο άλσ επηθάλεηαο ηεο νξνθήο απφ ην θπζηθφ ή δηακνξθσκέλν 

έδαθνο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-01-01-00. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν πιήξσο θαηεδαθηδφκελνπ θηίζκαηνο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 2221: 100,00% 

Δπξψ : ΓΈΚΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 10,90 

6 Άρζρο Α-9 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-9-Γ 

ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΟΛΟΧΜΧΝ ΠΔΡΗΦΡΑΞΔΧΝ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-2227) 

Καζαίξεζε νινζψκσλ πεξηθξάμεσλ απφ νπιηζκέλν ή άνπιν ζθπξφδεκα, ή απφ αξγνιηζνδνκέο ή άιια πιηθά, αλεμαξηήησο πάρνπο 

θαη χςνπο απφ ην θπζηθφ έδαθνο, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε πξνο απφξξηςε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε απνζχλζεζε θαη ν ηεκαρηζκφο ηεο νιφζσκεο πεξίθξαμεο, αλσδνκήο θαη ζεκειίσλ, . ε επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ 

ηάθξσλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ ησλ 

θαηεδαθίζεσλ, 

. νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ε κεηαθνξά φισλ ησλ θαηεδαθηζζέλησλ πιηθψλ πξνο απφξξηςε ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο 

αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, . νη ηπρφλ πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο θαη επαλαθνξηψζεηο, ε ζηαιία απηνθηλήησλ- 

κεραλεκάησλ θιπ, ν θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, ε 

πξνζθφκηζε-απνθφκηζε θαη ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη ε δαπάλε γηα ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο.  

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο.  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 2227: 100,00% 

Δπξψ : ΓΈΚΑ ΠΈΝΣΔ ΚΑΙ ΟΓΓΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 15,80 

 

7 Άρζρο Α-10 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-10-Γ 

ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΠΔΡΗΦΡΑΞΔΧΝ ΜΔ ΤΡΜΑΣΟΠΛΔΓΜΑ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-6448) 

Καζαίξεζε πεξηθξάμεσλ κε ζπξκαηφπιεγκα θαη παζζάινπο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, είηε επί εδάθνπο είηε επί ηνηρίνπ απφ 

ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηία θιπ, αλεμαξηήησο χςνπο, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ θαηεδάθηζεο 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε δαπάλε γηα ηελ απνζχλζεζε θαη ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ ηνηρίνπ (απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ) θαη ηεο πεξίθξαμεο, 

. ε δαπάλε γηα ηελ επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ ησλ θαηεδαθίζεσλ, 

. ε δαπάλε γηα ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη γηα ηε κεηαθνξά φισλ ησλ θαηεδαθηζζέλησλ πιηθψλ πξνο απφξξηςε ζε ρψξνπο 

επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

. ε δαπάλε γηα ηηο ηπρφλ πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο θαη επαλαθνξηψζεηο, ε ζηαιία απηνθηλήησλ-κεραλεκάησλ θιπ, 

. ε δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο, 

. ε δαπάλε γηα ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

εκεηψλεηαη φηη ε θαηεδάθηζε ησλ πεξηθξάμεσλ ζα γίλεη κε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ αζηπλνκηθψλ 

δηαηάμεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ηνλ νπνίν βαξχλνπλ φιεο νη επζχλεο.  

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο 

 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 6448: 100,00% 

Δπξψ : ΠΈΝΣΔ ΚΑΙ ΑΡΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ€ 5,40 

 

8 Άρζρο 10.07.01 ΟΗΚ ΚΠΣ-10.07.01-Β 

Μεηαθνξέο κε απηνθίλεην- Γηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ-1136) 

Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 40 km/h 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο. 



 

 Σηκή αλά ηνλνρηιηφκεηξν (ton.km) 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σνλλνρηιηφκεηξα 

Αλαζεσξείηαη κε : 
Δπξψ : ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 0,30 

 

9 Άρζρο Α-18.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-18.2.Μ-Γ 

Γάλεηα ζξαπζηώλ επίιεθησλ πιηθώλ δαλεηνζαιάκσλ Καηεγνξίαο Δ4 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1510) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ έξγσλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, δαλείσλ ρσκάησλ είηε γηα ηελ 

θαηαζθεπή λένπ επηρψκαηνο είηε γηα ηε δηαπιάηπλζε ή αλχςσζε ππάξρνληνο επηρψκαηνο είηε γηα ηελ επαλεπίρσζε 

ζεκειίσλ, ηάθξσλ, C&Cθιπ 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάπηπμε ιαηνκείνπ ή δαλεηνζαιάκνπ, 

. ε εθζάκλσζε, εθξίδσζε θαη θνπή δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ, ε αθαίξεζε ησλ θπηηθψλ γαηψλ θαη γεληθά ησλ 

αθαηάιιεισλ επηθαλεηαθψλ ή κε ζηξσκάησλ θαη ε απνκάθξπλζε ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, . ε εθζθαθή γηα ηελ 

απφιεςε ησλ δαλείσλ, 

. νη θνξηνεθθνξηψζεηο, ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ θαη ε κεηαθνξά ησλ δαλείσλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 

ηνπ έξγνπ, . νη ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο πδάησλ 

Η εξγαζία ζα εθηειείηαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-06-00-00 "Αλάπηπμε -εθκεηάιιεπζε ιαηνκείσλ 

θαη δαλεηνζαιάκσλ". 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν δαλείσλ, πνπ επηκεηξάηαη ζε φγθν θαηαζθεπαζκέλνπ επηρψκαηνο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 

δηαηνκψλ. 

 
Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1510: 100,00% 

Δπξψ : ΣΡΊΑ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΛΔΠΣΆ € 3,20 

10 Άρζρο Α-20 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-20ΓΚΑΣΑΚΔΤΖ 

ΔΠΗΥΧΜΑΣΧΝ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1530) 

Καηαζθεπή επηρψκαηνο νδνχ ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, κεηά απφ πξνεγνχκελν θαζαξηζκφ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο, κε ρξήζε 

πιηθψλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή 

επηρσκάησλ" ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Η θαηαζθεπή φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ επηρψκαηνο, ζπλήζνπο ή απμεκέλνπ βαζκνχ ζπκπχθλσζεο, φπσο ζεκέιην, ππξήλαο, 

κεηαβαηηθφ ηκήκα βξαρψδνπο επηρψκαηνο, ηα νπνία ζα ζπκππθλψλνληαη ζε πνζνζηφ 90% θαη 95% αληίζηνηρα ηεο μεξάο 

θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctormodifiedθαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 13286-2) γηα ηα γαηψδε επηρψκαηα, ή ζηνλ βαζκφ πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ κειέηε γηα ηα βξαρψδε επηρψκαηα. 

. Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο θαη' ειάρηζηνλ 90% ηεο 

ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 

. Η θαηαζθεπή ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο", ζπκππθλσκέλεο ζε πνζνζηφ 95% ηεο μεξάο θαηλφκελεο ππθλφηεηαο πνπ 

επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor, κε θαηάιιειν αξηζκφ δηειεχζεσλ νδνζηξσηήξα 

ειαζηηρνθφξνπ ή κε ιείνπο θπιίλδξνπο, ψζηε λα δηακνξθσζεί κηα ιεία "ζθξαγηζηηθή" επηθάλεηα. 

Δμαηξείηαη ε θαηαζθεπή ηεο "ζηξψζεο ζηξάγγηζεο νδνζηξψκαηνο" (φπνπ ππάξρεη), ε νπνία ηηκνινγείηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

. Η ζπκπχθλσζε ισξίδαο εδάθνπο πιάηνπο κέρξη 2,0 mεθαηέξσζελ ησλ πνδψλ ηνπ επηρψκαηνο. 

. Η ηπρφλ επαχμεζε ηνπ φγθνπ ηνπ επηρψκαηνο ιφγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο ή δηαπιάηπλζεο ηνπ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε 

κειέηε. 

. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξηχξσλ ειέγρνπ ππνρσξήζεσο ησλ πςειψλ επηρσκάησλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ 

κειέηε, ε εμάξηεζε ηνπο απφ ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (repairs) εθηφο ηεο δψλεο επηρψκαηνο, ε εθηέιεζε ηνπνγξαθηθψλ κεηξήζεσλ 

αθξηβείαο θαη ε θαηαρψξεζε ηνπο ζε θχιια ειέγρνπ, θαζψο θαη ε εθηέιεζε ηξηψλ κεηξήζεσλ ζε ρξφλνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε 

Τπεξεζία. 

ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 

. Σα κεηαβαηηθά επηρψκαηα πίζσ απφ ηερληθά έξγα (γέθπξεο, εκηγέθπξεο, ηνίρνη, νρεηνί, CutandCover, ζηφκηα ζεξάγγσλ, αγσγνί 

θ.ι.π) 



. Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαβαζκψλ . Η θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξψζεο ππφ ηα επηρψκαηα 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1530: 100,00% 

Δπξψ : ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΟΓΓΝΣΑ ΈΞΙ ΛΔΠΣΆ € 0,86 

11 Άρζρο Α-23 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-23.Μ-Γ 

ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΡΩΖ ΑΜΜΟΤ-ΚΤΡΩΝ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΤ ΠΑΥΟΤ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121Α) 

Καηαζθεπή ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, είηε γηα απνζηξάγγηζε είηε γηα εμπγηαληηθέο ζηξψζεηο, ππφ ηα επηρψκαηα θαη ππφ ηα ζεκέιηα 

ηερληθψλ έξγσλ, απφ άκκν θαη ζθχξα κεγίζηνπ θφθθνπ 20 cm, πξνεξρφκελα απφ θνζθίληζκα θπζηθψλ ακκνράιηθσλ ή ζξαχζε 

θαηαιιήισλ βξαρσδψλ πιηθψλ. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ηεο ζηξψζεο άκκνπν ζθχξσλ κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο 

ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctormodifiedθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13286-2) . Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά, απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ηεο άκκνπ, ησλ ζθχξσλ, ηνπ απαηηνχκελνπ λεξνχ δηαβξνρήο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, . Η 

δηάζηξσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ησλ πιηθψλ, 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 3121Α: 100,00% 

Δπξψ : ΟΚΣ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΛΔΠΣΆ € 8,20 

 

12 Άρζρο  Α-24.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-24.1-Γ Δπέλδπζε πξαλώλ κε θπηηθή γε 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1610) 

Δπέλδπζε πξαλψλ επηρσκάησλ-νξπγκάησλ κε θαηάιιειε θπηηθή γε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,30 mζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 

02-07-05-00 "Δπέλδπζε πξαλψλ- πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε". 

. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. Η πξνζθφκηζε θαηάιιειεο θπηηθήο γεο θαη ζπλεθηηθνχ εδαθηθνχ πιηθνχ (φηαλ ην έδαθνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο ησλ θπηηθψλ 

γαηψλ είλαη πςειήο δηαπεξαηφηεηαο) πνπ έρνπλ απνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ 

. Οη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πιηθψλ, θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο, 

. Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα επελδπζεί, 

. Η ηνπνζέηεζε, δηάζηξσζε θαη ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο θπηηθήο γεο θαη ε ζπληήξεζε απηήο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο 

ηνπ έξγνπ. 

Ωο ζπληήξεζε λνείηαη ε δηαηήξεζε ηνπ πξνβιεπνκέλνπ πάρνπο θαη κνξθήο ηεο επέλδπζεο, κε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε 

ζπκπιεξσκαηηθήο πνζφηεηαο θπηηθψλ γαηψλ.  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) ηνπνζεηεκέλεο θπηηθήο γεο επέλδπζεο πξαλνχο, 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1610: 100,00% 

Δπξψ : ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ € 0,55 

13 Άρζρο   Α-25 ΟΓΝ ΚΠΣ-Α-25-Γ ΠΛΖΡΧΖ ΝΖΗΓΧΝ ΜΔ ΦΤΣΗΚΖ ΓΖ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1620) 

Πιήξσζε θεληξηθήο λεζίδαο νδηθήο αξηεξίαο, λεζίδσλ θφκβσλ θαη ρψξσλ αλάπηπμεο πξάζηλνπ κε θαηάιιειε θπηηθή γε, ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-05-00 "Δπέλδπζε πξαλψλ - πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε". ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. Η πξνζθφκηζε θαηάιιειεο θπηηθήο γεο πνπ έρεη απνηεζεί θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ (θνξηνεθθνξηψζεηο, κεηαθνξά επί ηφπνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ζηαιία απηνθηλήησλ) 

. Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπνζέηεζεο ηεο θπηηθήο γεο. 

. Η ηνπνζέηεζε, ε δηάζηξσζε, ε ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο θπηηθήο γεο θαη ε ζπληήξεζε ηεο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο 

ηνπ έξγνπ. 



Ωο ζπληήξεζε λνείηαη ε δηαηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζηάζκεο κνξθήο ηεο πιήξσζεο, κε πξνζθφκηζε θαη 

ηνπνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πνζφηεηαο θπηηθψλ γαηψλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν δηαζηξσζείζαο ειαθξψο ζπκππθλσκέλεο θπηηθήο γεο, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ, 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1620: 100,00% 

Δπξψ :ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 1,90 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β: ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ 

14 Άρζρο Β-1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-1.Μ-Γ 

ΔΚΚΑΦΖ ΘΔΜΔΛΗΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΣΑΦΡΧΝ ΠΛΑΣΟΤ έσο 5,00 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2151) 

Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο, γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ (ηνίρσλ, βάζξσλ, 

θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Ω., θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

(γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε 

εμνπιηζκφ, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ 

ηερληθψλ έξγσλ". ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ 

κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

. Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά 

πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

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

. Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε 

ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ) . Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ 

νξχγκαηνο 

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

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

. Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε 

ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ 

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

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

. Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ παξφδησλ 

ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθχξσζεο) 

. Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ 

ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ 

νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα επηθαλείαο έσο 100 m2, ή ζε 

επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 mαλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ 

θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιν ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ 

(φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδεο 

θαζ' χςνο) 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 



Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2151: 100,00% 

Δπξψ :ΣΡΊΑ ΚΑΙ ΑΡΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 3,40 

15 Άρζρο Β-4.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-4.1.Μ-Γ 
 
Δπηρώκαηα θάησ από ηα πεδνδξόκηα 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121 .Β) 

Καηαζθεπή επηρψκαηνο απφ δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζηηο ζέζεηο δηακφξθσζεο πεδνδξνκίσλ, κεηαμχ ηεο 

επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" θαη ηεο ζηάζκεο έδξαζεο ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο 

πεδνδξνκίσλ, κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctormodifiedθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13286-2). 

Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ". ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε, . ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

. ε δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ κε κεραληθφ εμνπιηζκφ θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, 

θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ζηνλ σο άλσ βαζκφ ζπκπχθλσζεο 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 3121Β: 100,00% 

Δπξψ :ΔΞΙ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 6,30 

16 Άρζρο Β-4.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-4.2.Μ-Γ 

Μεηαβαηηθά επηρώκαηα ηερληθώλ έξγσλ θαη επηρώκαηα δώλεο αγσγώλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6068) 

Καηαζθεπή κεηαβαηηθνχ επηρψκαηνο κε θνθθψδεο πιηθφ, πίζσ θαη πάλσ απφ ηερληθά έξγα, κέρξη χςνπο 1,0 mαπφ ηελ θιείδα 

ηνπ ηερληθνχ (πιελ ησλ CutandCover), θαζψο θαη επηρψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ηεο δψλεο πάζεο θχζεσο αγσγψλ-νρεηψλ ζε 

ηάθξνπο εθηφο νδνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ηνπ ελαπνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο αγσγψλ εληφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-03-00 "Μεηαβαηηθά επηρψκαηα". 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, φηαλ ηα επηρψκαηα ή κέξνο ηνπο εδξάδνληαη ζην θπζηθφ 

έδαθνο 

. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, ηνπ θνθθψδνπο πιηθνχ θαη ησλ ππφινηπσλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

. Η δηάζηξσζε, κφξθσζε, ζπκπιήξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

. Η δαπάλε δηελέξγεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ ζπκπχθλσζεο . Η θαηαζθεπή ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ νξηδφληησλ ή 

θαηαθφξπθσλ αληηζηεξίμεσλ . Η δαπάλε ιήςεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ, νρεηψλ θιπ φπσο 

θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο επέλδπζεο ηνπο απφ λεξά, δηαβξψζεηο θιπ. 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ σο θαη επηρψκαηνο αγσγψλ-νρεηψλ απφ θνθθψδεο πιηθφ. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6068: 100,00% 

Δπξψ :ΔΝΝΈΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 9,50 

17 Άρζρο 5.09.02 ΤΓΡ ΚΠΣ-5.09.02.Μ-Γ 

Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ακκνραιηθώδε πιηθά- Δμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067) 

Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ 

ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά 

θαηά ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ ακκνραιηθσδψλ 

πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζε ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 



 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6067: 100,00% 

Δπξψ :ΔΝΝΈΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ € 9,50 

18 Άρζρο Β-25 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-25-Γ 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΖ ΠΡΑΝΧΝ ΜΔ ΖΛΧΔΗ ΔΓΑΦΟΤ (soilnailing) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2731) 

ηαζεξνπνίεζε πξαλψλ κε εθαξκνγή ελεκαησκέλσλ ειψζεσλ εδάθνπο (groutedsoilnails). Hκέζνδνο ζπλίζηαηαη ζηελ δηάλνημε 

νπψλ δηακέηξνπ 150 - 200 mmζηελ επηθάλεηα ησλ πξαλψλ κε ειαθξά θιίζε πξνο ηα θάησ, ηελ ηνπνζέηεζε αγθπξίνπ απφ 

ξάβδν νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο B500C, δηαηνκήο Φ25 mm, κε ζπείξσκα ζηελ εμσηεξηθή απφιεμε θαη αληηζθσξηαθή 

πξνζηαζία κε επίζηξσζε επνμεηδηθνχ πιηθνχ ειαρίζηνπ πάρνπο 400 κm (0,4 mm), ην νπνίν θεληξψλεηαη ζηελ νπή κε ρξήζε 

πιαζηηθψλ απνζηαηήξσλ (spacers) απφ PVCή HDPEαλά 2,50 m, ηελ πιήξσζε ηεο νπήο κε ηζηκεληέλεκα ή γαξκπηιφδεκα θαη 

ηελ ζηεξέσζε ζηελ επηθάλεηα ηεο ηειηθήο επέλδπζεο ηνπ πξαλνχο κεηαιιηθήο πιάθαο έδξαζεο, ε νπνία ζπζθίγγεηαη  ζην 

αγθχξην κέζσ πεξηθνριίνπ. 

Οζνλ αθνξά ηνλ θάλαβν θαη ηελ εηζρψξεζε ησλ ειψζεσλ εληφο ηνπ εδάθνπο, θαζψο θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ ελέκαηνο ή ηνπ 

γαξκηινδέκαηνο, έρνπλ εθαξκνγή ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο, αλά ηξέρνλ κέηξν ήισζεο, πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ παξαζθεπήο ηνπ ηζηκεληελέκαηνο ή ηνπ γαξκπηινδέκαηνο, ησλ αγθπξίσλ Φ 

25 mmαπφ ράιπβα νπιηζκψλ B500Cκε επνμεηδηθή επίζηξσζε πξνζηαζίαο θαη ζπείξσκα ζην έλα άθξν, ησλ απαηηνπκέλσλ 

πιαζηηθψλ πνζηαηήξσλ, ηεο κεηαιιηθήο πιάθαο έδξαζεο θαη ησλ εμαξηεκάησλ θνριίσζεο (γαιβαληζκέλα πεξηθφριηα θαη 

ξνδέιιεο) 

. ε εηζθφκηζε, νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε ζε ζέζε εξγαζίαο, ε ρξήζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ απαηηνχκελνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

. ε δηάλνημε νπήο Φ150 έσο 200 mmκε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε θιίζε, κε 

πεξηζηξνθηθφ ή θξνπζηηθνπεξηζηξνθηθφ δηαηξεηηθφ κεράλεκα 

. ε ηνπνζέηεζε θαη ε θέληξσζε ηνπ αγθπξίνπ 

. ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ηζηκεληέλεκα ή γαξκπηιφδεκα 

. ε ηνπνζέηεζε θαη ζχζθημε ηεο πιάθαο έδξαζεο 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ήισζεο εδάθνπο. 

(Ωο εξγαζίεο δάηξεζεο λννχληαη νη δηαηξήζεηο πνπ εθηεινχληαη κε κεραληθφ εμνπιηζκφ θηλνχκελν ζην δάπεδν εξγαζίαο θαη φρη 

κε αλάξηεζε πξνζσπηθνχ ή εμνπιηζκνχ)  

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2731: 100,00% 

Δπξψ :ΣΡΙΆΝΣΑ ΣΡΊΑ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ  € 33,30 

19 Άρζρο  Β-26.5 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-26.5-Γ Φξεαηνπάζζαινο δηακέηξνπ Φ 1.50 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2731) 

Καηαζθεπή έγρπηνπ πάζζαινπ (θξεαηνπαζζάινπ) απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε 

ζχζηαζεο, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή κέζα ζε λεξφ, κε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε λα εμαζθαιίδνληαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο C20/25, ε δηάκεηξνο θαη ε έδξαζε 

ηνπ παζζάινπ θαζψο θαη ε επηθάιπςε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ. 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 11-01-01-00 "Πάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη πάζζαινη) θαη θεθαιφδεζκνη" 

ηηο ηηκέο κνλάδαο (αλά δηαηνκή παζζάινπ) πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε κεραλεκάησλ δηάηξεζεο παζζάισλ θαη ινηπνχ απαηηνπκέλνπ 

βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ . νη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ δηαηξεηηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, απφ ζέζε ζε ζέζε 

θαηαζθεπήο εγρχησλ παζζάισλ 

. ε δηακφξθσζε δαπέδσλ εξγαζίαο θαηαιιήισλ γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

. ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηθαλεηαθψλ ή/θαη ππνγείσλ πδάησλ . ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη απφζεζε ησλ 

πξντφλησλ δηάηξεζεο νξπγκάησλ, . ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη έγρπζε εληφο ηεο νπήο ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 

C20/25, κε ρξήζε ηζηκέληνπ ηχπνπ IV αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Π.Γ. 244/80), φηαλ ηα ρεκηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ην επηβάιινπλ 

. ε ρξήζε αλαζπξφκελσλ ζσιήλσλ θαζνδήγεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο εληφο ηεο νπήο (tremmiepipes) 

. ε ηπρφλ απαηηνχκελε ζπκπιήξσζε ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ κε θνθθψδεο πιηθφ ηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα: 

. νη δαπάλεο δνθηκαζηηθήο θφξηηζεο ζε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο (έλαο πάζζαινο αλά 20 παζζάινπο θαη ην ιηγφηεξν έλαο 

πάζζαινο αλά γέθπξα ή ηνίρν) γηα ηελ πεξίπησζε παζζάισλ ησλ νπνίσλ ε αηρκή δελ εηζρσξεί ζε βξάρν. 

. νη δαπάλεο ειέγρνπ ηεο ζπλερείαο ηεο ζθπξνδέηεζεο φισλ ησλ παζζάισλ (integritytesting) κε αθνπζηηθέο κεζφδνπο (sonic). 

. νη δαπάλεο ζπγθέληξσζεο, παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ. 



ηηο ηηκέο κνλάδαο δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ δαπάλεο: 

. Πξνκήζεηαο, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θισβνχ νπιηζκνχ ηνπ παζζάινπ απφ ράιπβα Β500 C 

. Υξήζεο κπεληνλίηε θαηά ηελ δηάηξεζε γηα ηελ απνθπγή θαηάπησζεο ησλ παξεηψλ ηνπ δηαηξήκαηνο 

. Γηαζσιήλσζεο ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ κε κεηαιιηθφ καλδχα 

. Δλζσκάησζεο ζηδεξνζσιήλσλ ζην ζψκα ηνπ παζζάινπ θαη δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ γεσηξήζεσλ, ηζηκεληελέζεσλ, θ.ι.π. γηα 

ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ ππζκέλα έδξαζεο ηνπ παζζάινπ. Η ζρεηηθή κεζνδνινγία, ε νπνία ζα πξνηείλεηαη θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν, ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

. Λεπηνκεξεηαθήο απνηχπσζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ζθπξνδέηεζεο θαζ' φιν ην χςνο ηνπ παζζάινπ, ζε παζζάινπο κεγάισλ 

θνξηίσλ π.ρ. > 500 tonκε ηε βνήζεηα αθηηλψλ "γ" ή αλαιφγσλ κε θαηαζηξνθηθψλ κεζφδσλ (nondestructivetests). 

. Σπρφλ πξνζζέησλ δνθηκαζηηθψλ θνξηίζεσλ ζε ιεηηνπξγηθνχο ή κε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο, επί πιένλ απηψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

. Σπρφλ επί πιένλ δνθηκαζηηθψλ θνξηίζεσλ (ζε ιεηηνπξγηθνχο ή κε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο) κε νξηδφληηα θνξηία 

Δπηκεηξάηαη ην πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ ζθπξνδεηεζέληνο απνδεθηνχ παζζάινπ, απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα κέρξη ηελ νξηζηηθή 

ζηάζκε ηεο θεθαιήο ηνπ παζζάινπ, φπσο πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε. Γε επηκεηξάηαη ην ηπρφλ επί πιένλ βάζνο, θάησ απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε ζηάζκε ππζκέλα, νχηε ην απνθνπηφκελν ηκήκα ηεο θεθαιήο ηνπ παζζάινπ.  

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο έγρπηνπ παζζάινπ 

(Ωο εξγαζίεο δηάηξεζεο λννχληαη νη δηαηξήζεηο πνπ εθηεινχληαη κε κεραληθφ εμνπιηζκφ θηλνχκελν ζην δάπεδν εξγαζίαο θαη φρη 

κε αλάξηεζε πξνζσπηθνχ ή εμνπιηζκνχ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2731: 100,00% 

Δπξψ :ΓΙΑΚΟΙΑ ΟΚΣΩ ΔΤΡΩ € 208,00 

 

 
 
20 Άρζρο  Β-29.2.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.2.2-Γ 

Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, C12/15 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2531) 

Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιίζεσλ, 

πεξηβιήκαηα θαη βάζεηο έδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, 

ζηδεξνζσιήλσλ θάζε είδνπο θιπ), ζηξψζεηο θζνξάο ζην εζσηεξηθφ νρεηψλ, επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ θιπ. κε ρξήζε 

ζθπξνδέκαηνο C12/15 Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο 

θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία 

ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 

ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

. ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

. ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, 

αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ 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 ζθιήξπλζε 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 πξνσζνχκελσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), . 

ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

. νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 ρ 10,00 mαλά 

θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο . ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 



Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 

αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

πνπ 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 νινθιήξσζε ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ 

θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 

αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο:  

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

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00:Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηαπαξαγσγήοζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

 01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2531: 100,00% 

Δπξψ :ΔΒΓΟΜΉΝΣΑ ΣΈΔΡΑ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΛΔΠΣΆ€ 74,20 

  

21 Άρζρο Β-29.3.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.3.1-Γ 

Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ θιπ κε ζθπξόδεκα C16/20 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2532) 

Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, επελδχζεσλ θνίηεο 

ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε 

ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν. 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε 

κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ 

κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, 

ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 

ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

. ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

. ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, 

αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ 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 ζθιήξπλζε 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 πξνσζνχκελσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), . 

ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

. νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 ρ 10,00 mαλά 

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 ηεοθαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 

αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

πνπ 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 εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφπεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο 

ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην 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:Δξγνηαμηαθάζπγθξνηήκαηα 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ  

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)  

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ επηρξηζκάησλζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2532: 100,00% 

Δπξψ : ΔΒΓΟΜΉΝΣΑ ΔΠΣΆ ΚΑΙ ΟΓΓΝΣΑ ΛΔΠΣΆ       € 77,80 

22 Αρζρο Β-29.3.4 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.3.4-Γ 

Μηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα, νξζνγσληθέο ηάθξνη θιπ) κε ζθπξόδεκα C16/20 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2532) 

Καηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο θαη νξζνγσληθψλ ηάθξσλ κε 

ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή θαη νπιηζκέλν. 

ην άξζξν απηφ ππάγνληαη θαη νη επελδχζεηο πξαλψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ αθξνβάζξσλ γεθπξψλ, νη νπνίεο θαηαζθεπάδνληαη είηε 

κε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε θαη δηακφξθσζε ηεο εκθαλνχο επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, είηε κε 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα. 

ηελ πεξίπησζε επέλδπζεο πξαλψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία, ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ επηθάλεηα απηψλ 

θαη ην πάρνο ηνπο, πξνζαπμεκέλν θαηά 0,10 m. 

Η πξνζαχμεζε απηή ηνπ πάρνπο θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο δφκεζεο, έδξαζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ πξνρχησλ 

ζηνηρείσλ (αμία πιηθψλ, εξγαζία, ρξήζε κεραλεκάησλ, θαηαζθεπή θαη απνμήισζε ηθξησκάησλ θιπ) ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε, νη νπνίεο εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ δελ επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα. 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε 

κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ 

κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, 

ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 



. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

. ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

. ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, 

αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ 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 ζθιήξπλζε 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 πξνσζνχκελσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), . 

ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

. νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 ρ 10,00 mαλά 

θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο . ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 

αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

πνπ 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 νινθιήξσζε ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ 

θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 

αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

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

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00:Δξγνηαμηαθάζπγθξνηήκαηαπαξαγσγήοζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ  

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2532: 100,00% 

Δπξψ : ΔΚΑΣΝ ΣΈΔΡΑ        € 104,00 



 

 

 

23 Άρζρο Β-29Α2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.4.2-Γ 

Καηαζθεπή θηβσηηνεηδώλ νρεηώλ κε νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C20/25 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2551] 

Καηαζθεπή νιφθιεξεο ηεο θηβσηνεηδνχο δηαηνκήο νρεηψλ νξζψλ ή ινμψλ, κε άμνλα επζχγξακκν ή θακπχιν, νξηδφληην ή κε 

θαηά κήθνο θιίζε ή θιηκαθσηφ, -πιάθα θάιπςεο, πιεπξηθά ηνηρψκαηα θαη πιάθα ζεκειίσζεο- θαζψο θαη ησλ πηεξπγνηνίρσλ, 

ηπκπάλσλ, ραιηλψλ, αγγπξψζεσλ θαη θνξσλίδσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ νρεηφ, κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C20/25, 

νπιηζκέλνπ. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη γηα ηελ θαηαζθεπή θηβσηηφζρεκσλ ηερληθψλ ειεχζεξνπ νξζνχ αλνίγκαηνο κέρξη 8.00 m. 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε 

κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ 

κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, 

ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 

ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

. ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

. ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, 

αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ 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 ζθιήξπλζε 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 πξνσζνχκελσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), . 

ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

. νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 ρ 10,00 mαλά 

θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο . ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 

αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 

δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

πνπ 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 νινθιήξσζε ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ 

θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 

αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

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

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 



01-01-04-00:Δξγνηαμηαθάζπγθξνηήκαηαπαξαγσγήοζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ  

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2551: 100,00% 

Δπξψ : ΔΚΑΣΝ ΔΝΝΈΑ € 109,00 

24 Άρζρο Β-29Α4 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.4.4-Γ Μηθξνθαηαζθεπέο κε ζθπξόδεκα C20/25 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2551) 

Καηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο θαη νξζνγσληθψλ ηάθξσλ κε 

ζθπξφδεκα C20/25 άνπιν ή θαη νπιηζκέλν. 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε 

κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ 

κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, 

ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, 

ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

. ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

. ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, 

αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ 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 ζθιήξπλζε 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 πξνσζνχκελσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), . 

ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

. νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 ρ 10,00 mαλά 

θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο . ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 

αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

πνπ 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 νινθιήξσζε ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ 

θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 

αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 



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

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00:Δξγνηαμηαθάζπγθξνηήκαηαπαξαγσγήοζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ  

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2551: 100,00% 

Δπξψ :ΔΚΑΣΝ ΓΈΚΑ ΔΝΝΈΑ € 119,00 

 

25 Άρζρο Β-29.4.5 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.4.5-Γ 

Καηαζθεπή βάζξσλ, πιαθώλ πξόζβαζεο, ηνίρσλ, ζσξαθίσλ θιπ κε ζθπξόδεκα C20/25 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2551) 

ην παξφλ άξζξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25: 

. βάζξσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο), πηεξπγίσλ ζπλδενκέλσλ κε ηα βάζξα θαη πιαθψλ ζεκειίσζεο ηερληθψλ θηβσηηνεηδνχο 

κνξθήο, νπνηνπδήπνηε χςνπο 

. ηνίρσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) νπνηνπδήπνηε χςνπο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεπηνηνίρσλ 

. θαηαθφξπθσλ ππνζηπισκάησλ γεθπξψλ 

. ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ θαη δνθψλ έδξαζεο γεθπξψλ . θεθαιφδεζκσλ θαη επέλδπζεο παζζαινζηνηρηψλ 

. πιαθψλ πξφζβαζεο, πεδνδξνκίσλ γεθπξψλ θαζψο θαη "πιαθψλ ηξηβήο" γηα ηε ζηήξημε ζηεζαίσλ ηχπνπ ΣΔ-1 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε 

κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ 

κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, 

ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 

ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

. ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

. ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, 

αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ 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 πγξάθ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζε 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 πξνσζνχκελσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), . 

ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

. νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 ρ 10,00 mαλά 

θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο . ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 



Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 

αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

πνπ 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 νινθιήξσζε ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη 

δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ 

θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε 

αθνξά ηνλ θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 

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

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00:Δξγνηαμηαθάζπγθξνηήκαηαπαξαγσγήοζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ  

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2551: 100,00% 

Δπξψ:ΔΚΑΣΝ ΔΝΝΈΑ € 109,00 

  

26 Άρζρο Β-29.5.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.5.2-Γ 

Καηαζθεπή ηκήκαηνο βάζξσλ ζε ζηάζκε άλσ ησλ 10,0 mαπό ην έδαθνο θαη ησλ αληηζηνίρσλ ζσξαθίσλ, 

πξνζθεθαιαίσλ, δνθώλ έδξαζεο, θεθαιόδεζκσλ θιπ, από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα C30/37 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2551) 

Καηαζθεπή βάζξσλ θαη ησλ ζπλδεδεκέλσλ κε απηά πηεξπγίσλ, ηνίρσλ θαη ιεπηνηνίρσλ, ππνζηπισκάησλ γεθπξψλ 

θαηαθφξπθσλ ή θεθιηκέλσλ (π.ρ. κνξθήο V) θαη επέλδπζεο παζζαινζπζηνηρηψλ κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C30/37. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηα ηκήκαηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ζε ζηάζκε κεγαιχηεξε ησλ 10,0 mαπφ ην έδαθνο, θαζψο θαη 

ζηα ζσξάθηα, πξνζθεθάιαηα, δνθνχο έδξαζεο γεθπξψλ θαη θεθαιφδεζκνπο πνπ εδξάδνληαη ζε κεζφβαζξα χςνπο άλσ ησλ 

10,0 mαπφ ην έδαθνο. 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε 

κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ 

κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, 

ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε 

ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 

. ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 

ζηδεξφηππνη θιπ), 

. ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, 

αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ 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 ζθιήξπλζε 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 πξνσζνχκελσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), . 

ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 

. νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 ρ 10,00 mαλά 

θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο . ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, 

ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 

ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, 

πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ 

δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 

αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ 

ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 

πνπ 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 εθαξκνγήο 

θαη δελ εμαξηψληαη απφ 

πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

θιπ).  

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηεαθνξά 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:Δξγνηαμηαθάζπγθξνηήκαηαπαξαγσγήοζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ  

01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 

01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2551: 100,00% 

Δπξψ : ΔΚΑΣΝ ΑΡΆΝΣΑ ΣΡΊΑ        € 143,00 

 

 



27 Άρζρο Β-29.6.2.3 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.6.2.3-Γ 

Πξνεληεηακέλνη θηβσηηνεηδείο Φνξείο από ζθπξόδεκα C40/50  επί ηθξησκάησλ – ε ύςνο από ην έδαθνο  

Ζ> 15,00 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2566) 

Καηαζθεπή πξνεληεηακέλσλ θνξέσλ γεθπξψλ απφ θηβσηηνεηδνχο δηαηνκήο, νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο, κε έθξαζε ηνπ 

μπινηχπνπ. 

Η θαηαζθεπή δηαθξίλεηαη, κε βάζε ηελ απφζηαζε ηνπ θάησ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, σο εμήο: 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2566: 100,00% 

Δπξψ :ΓΙΑΚΙΑ ΓΈΚΑ ΣΈΔΡΑ         € 214,00 

 

 

28 Άρζρο   Β-29.7 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-29.7-Γ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΚΣΟΞΔΤΟΜΔΝΟΤ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΔΚΣΟ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΔΡΓΧΝ 

(Αλαζεωρείηαη κε ηο άρζρο ΤΓΡ-7017) 

Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ζε εμσηεξηθά έξγα (εθηφο ππφγεησλ έξγσλ), ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε θάζε είδνπο επηθάλεηα θαη ζε 

νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. Η δαπάλε πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα δερζεί ην εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα . Η δαπάλε εθαξκνγήο ηνπ 

εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη ζε πξαλή νπνηαζδήπνηε θιίζεο 

. Η δαπάλε πξνκεζείαο αδξαλψλ, ηζηκέληνπ, λεξνχ θαη πξνζζέησλ (πιελ ησλ ραιπβδίλσλ ηλψλ, ηλψλ πνιππξνππιελίνπ θαη 

πιέγκαηνο νπιηζκνχ, πνπ πιεξψλνληαη ηδηαίηεξα) 

. Η δαπάλε αλάκημεο θαη εθηφμεπζεο κε ρξήζε θαηαιιήινπ εμνπιηζκνχ . Η δαπάλε ηθξησκάησλ, κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ή/θαη ε ρξήζε θαδνθφξσλ νρεκάησλ ή πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαζνδήγεζεο ηνπ αθξνθπζίνπ εθηφμεπζεο . Η 

δαπάλε απνθνκηδήο ησλ πιηθψλ αλαπήδεζεο (rebounds) 

. Η δαπάλε ησλ κειεηψλ ζχλζεζεο, θαηαζθεπήο δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο, δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ ειέγρσλ. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επηηπρψο ηνπνζεηεζέληνο εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο επί ηνπ πξαλνχο ηνπ νξχγκαηνο, κέρξη 

ηνπ πάρνπο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 7017.8: 100,00% 

Δπξψ : ΔΚΑΣΝ ΠΈΝΣΔ       € 105,00 

 

29 Άρζρο Β-30.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-30.2-Γ Υάιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2612) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο 

δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζε ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 

ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 

ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). Ο 

ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο Β500Α, B500Cθαη δνκηθά 

πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη 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-ζσγθοιι
εκέλα 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 κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, 

πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: . Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο 

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

πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ. . Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο 

επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO15835-2),. 

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

. Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2612: 100,00% 

Δπξψ :ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ       € 0,95 

30 Άρζρο Β-30.3 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-30.3-Γ Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-7018) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο 

δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζε ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε 

ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζε ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε 

ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ 

παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). Ο 

ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο Β500Α, B500Cθαη δνκηθά 

πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ 

θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 

Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη 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 νιηθφβάξνο. 

 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  

Ολοκ.  
δηάκεηρος 

(mm) 

Πεδίο εθαρκογής 

Ολοκ. 
δηαηοκή  
(mm

2
) 

Ολοκ.  
κάδα/ 
κέηρο  
(kg/m) 

Ράβδοη 
Κοσιούρες θαη 

εσζσγρακκηζκέλα 
προϊόληα 

Ζιεθηρο-ζσγθοιι
εκέλα 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 κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, 

πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα . Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 

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

εγρχησλ παζζάισλ. . Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

. Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ κειέηε πάρνπο 

επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO15835-2),. 

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

. Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 7018: 100,00% 

Δπξψ : ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ    € 0,95 

31 Άρζρο  Β-31.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-31.2-Γ θιεξόο ράιπβαο πξνέληαζεο 170/190 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2620) 

Πξνκήζεηα θαη ελζσκάησζε ζε θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ηελφλησλ δηακήθνπο ή/θαη εγθάξζηαο πξνέληαζεο απφ ζθιεξφ 

ράιπβα πςειήο αληνρήο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, θαηηελ ΔΣΔΠ 01-02-03-00 "Δθαξκνγή πξνέληαζεο". 

 ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ ράιπβα πξνέληαζεο 

. ε εθηχιημε ησλ ζηξνθείσλ θαη ε δηακφξθσζε ησλ ηελφλησλ (θνπή θαη παξάιιειε ηνπνζέηεζε θιψλσλ, πξνζσξηλά δεζίκαηα 

θαηά απνζηάζεηο θιπ) 

. ηα ζηνηρεία αγθχξσζεο ησλ ηελφλησλ (θψλνη, πιάθεο, ειαηήξηα θιπ) . νη ζσιήλεο δηέιεπζεο ησλ ηελφλησλ (πεξηβιήκαηα), κε 

ζπληειεζηέο ηξηβήο ζε επζπγξακκία θαη θακπχιε ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-02-03-00 . ηα ειαηήξηα θαη ηα 

ππνζηεξίγκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ράξαμεο ησλ ηελφλησλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ κειέηε 

. ε κφξθσζε θαη ηνπνζέηεζε ησλ πεξηβιεκάησλ θαη ζηελ ζπλέρεηα ησλ ηελφλησλ εληφο απηψλ 



. ε εθαξκνγή ηεο πξνέληαζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε (κεξηθή ηάλπζε, ππεξηάλπζε, απνηάλπζε) κε ρξήζε πξνζθάησο 

βαζκνλνκεκέλνπ εμνπιηζκνχ 

. νη ηζηκεληελέζεηο πιήξσζεο ησλ ζσιήλσλ δηέιεπζεο ησλ ηελφλησλ (εξγαζία, εμνπιηζκφο, θαη πιηθά) 

Αλεμαξηήησο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζπζηήκαηνο πξνέληαζεο ηεο νξηζηηθήο κειέηεο, ν Αλάδνρνο κπνξεί λα επηιέμεη άιιν 

ζχζηεκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα θαιχπηεηαη απφ Δπξσπατθή Σερληθή Έγθξηζε (ΔΣΑ) κε βάζε ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 

Σερληθψλ Δγθξίζεσλ 013 ηεο ΔΟΣΑ (ETAG013: Post-TensioningKitsforPrestressingofStructures). 

Σν ζχζηεκα πξνέληαζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζχγρξνλεο ηάλπζεο κε εηδηθή πξέζα 

φισλ ησλ ζπξκάησλ, ξάβδσλ, ζπξκαηφζρνηλσλ θιπ. Δπηκεηξάηαη ζε kgκφλνλ ην βάξνο ηνπ ζθιεξνχ ράιπβα πξνέληαζεο 

βάζεη ηεο ράξαμεο ηεο θαισδίσζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε κειέηε (πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ κήθνπο ηεο θεθαιήο αγθχξσζεο, 

αιιά ρσξίο ηα πξφζζεηα κήθε πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ηάλπζε ηνπ θαισδίνπ) θαη ηνπ νλνκαζηηθνχ βάξνπο ησλ ηελφλησλ. 

Οη επηκεηξνχκελεο κνλάδεο έρνπλ εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο ησλ ηελφλησλ.  

 

Γηα έλα kgηνπνζεηεκέλνπ ζθιεξνχ ράιπβα πξνέληαζεο θαηεγνξίαο αληνρήο σο εμήο 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2620: 100,00% 

Δπξψ : ΔΞΙ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 6,30 

32 Άρζρο  62.21 ΟΗΚ ΚΠΣ-62.21-Β 

Θύξεο ζηδεξέο απινύ ζρεδίνπ από επζύγξακκεο ξάβδνπο 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6221) 

Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξψλ ζπξψλ, απινχ ζρεδίνπ απφ επζχγξακκεο ξάβδνπο νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, θαξθσηψλ, 

κε ή ρσξίο εληνξκίεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο, αλάξηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, κε θνηλή θιεηδαξηά θαη νξεηραιθίλεο 

ρεηξνιαβέο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-08-02-00 "ηδεξά θνπθψκαηα". Πεξηιακβάλνληαη γεληθψο ηα αθφινπζα: 

- φια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ηαπ, ζπλδεηήξεο επέθηαζεο, θνριίεο θιπ), ζηεξέσζεο (ρεκηθά ή εθηνλνχκελα 

βχζκαηα, κε Δπξσπατθή Σερληθή Δγθξηζε -ΔΣΑ-, ζχκθσλα κε ηηο ETAG 001.XX), θαη ιεηηνπξγίαο (ζηξνθείο, ξάνπια θχιηζεο 

θιπ) απφ αλνμείδσην ράιπβα ή ελ ζεξκψ γαιβαληζκέλα, 

- ηα πιηθά ζπγθφιιεζεο θαη ηα παξεκβιήκαηα ζηεγαλφηεηαο (λενπξέλην, EPDM, θπςεισηφ ραξηί, θιπ), 

- ελδερφκελεο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

ηαλ κεηαβάιινληαη γεσκεηξηθά ζηνηρεία αλαθεξφκελσλ δηαηνκψλ ζηδεξψλ ζηνηρείσλ ησλ άξζξσλ, ζηε πεξίπησζε πνπ ε 

ηηκνιφγεζε ηεο εξγαζίαο γίλεηαη κε βάζε ηε κνλάδα κήθνπο ή ηελ επηθάλεηα, ε ηηκή αλαπξνζαξκφδεηαη κε βάζε ηελ αλαινγία 

ζπλνιηθνχ βάξνπο λέαο θαη παιαηάο θαηαζθεπήο.  

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 6221: 100,00% 

Δπξψ : ΣΈΔΡΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ     € 4,50 

 

33 Άρζρο  Β-32 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-32Γ 

ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΟ ΣΤΠΟΤ Γ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6403) 

Γηακφξθσζε επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζθπξνδέκαηνο ΣΤΠΟΤ Γ, ζε εκθαλείο επηθάλεηεο ηερληθψλ έξγσλ, επίπεδεο ή 

θακπχιεο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη νπνηνπδήπνηε κεγέζνπο, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-05-00-00 

"Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ", κε ρξήζε κεηαιινηχπσλ ή θχιισλ 

κπεηνθφξκ απφ εγθάξζηα θνιιεκέλεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 314-2) ζηξψζεηο μπιείαο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 15 mm, κε ακθίπιεπξε 

επηθάιπςε απφ θίικ θαηλνιηθήο ξεηίλεο θαη πεξηκεηξηθή ζθξάγηζε. 

Ο ρξεζηκνπνηνχκελνο κεηαιιφηππνο, ν νπνίνο ζα πξέπεη λα είλαη απαξακφξθσηνο, ε ηα θχιια κπεηνθφξκ, ησλ νπνίσλ δελ 

ζα πξέπεη λα έρνπλ πξνεγεζεί πεξηζζφηεξεο απφ πέληε ρξήζεηο, ππφθεηληαη ζην έιεγρν θαη έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

Γηα ηα επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ηχπνπ Γ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζχλδεζκνη μπινηχπσλ κε εηδηθή δηακφξθσζε ηνπ 

αθαηξνχκελνπ ηκήκαηνο απφ πιαζηηθφ ή άιιν πιηθφ κε θσληθή επηθάλεηα. 

Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ζπξκάησλ ή ζπλδέζκσλ πνπ ζξαχνληαη θαηά ηελ αθαίξεζε ηνπο, θαζψο θαη ε επηθάιπςε εθηεζεηκέλσλ 

θεθαιψλ ζπλδέζκσλ κε θαπάθηα ή άιιν ηξφπν. 

Σα θχιια κπεηνθφξκ ή ηα ζηνηρεία ηνπ κεηαιινηχπνπ ζα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα δεκηνπξγείηαη έλαο "ξπζκφο", κε 

ηππνπνηεκέλε δηάηαμε δηακήθσλ θαη εγθάξζησλ αξκψλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο ή ηηο ππνδείμεηο ηεο 

Δπίβιεςεο. 



Γελ ζα γίλνληαη απνδεθηέο νη αιιαγέο θαηεχζπλζεο ή δηαζηάζεσλ ησλ θχιισλ κπεηνθφξκ ή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ κεηαιινηχπνπ, 

δνζέληνο φηη ππνβαζκίδνπλ ηελ αηζζεηηθή θαη ηνλ εληαίν ραξαθηήξα ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο. 

ιεο νη αθκέο ησλ επηθαλεηψλ κε επηθαλεηαθά ηειεηψκαηα ΣΤΠΟΤ Γ ζα είλαη ινμνηκεκέλεο κε ρξήζε θηιέησλ θαη ζα 

θαηαζθεπαζζνχλ κε απφιπηε αθξίβεηα νη ηπρφλ πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε ζθφηηεο, ησλ νπνίσλ ε δαπάλε πεξηιακβάλεηαη 

αλεγκέλα ζηελ παξνχζα ηηκή δηακφξθσζεο επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε ηπρφλ πξφζζεηε δαπάλε βειηηζηνπνίεζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πςειψλ 

απαηηήζεσλ ηειεηψκαηνο ηχπνπ Γ (π.ρ. θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε, κέγηζηνο θφθθνο θαη νκνηνκνξθία αδξαλψλ, πξφζκηθηα 

εμαζθάιηζεο πςειήο εξγαζηκφηεηαο, επηκειήο ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θιπ . ε ρξήζε απνθνιιεηηθψλ 

μπινηχπνπ. . ε απνκείσζε θαη θζνξά μπινηχπσλ θαη κεηαιινηχπσλ 

. νη απαηηνχκελεο εηδηθέο δηακνξθψζεηο μπινηχπσλ, κεηαιινηχπσλ θαη ηθξησκάησλ . ε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) 

ηνπνζέηεζεο θάιηζσλ θαη δηαθνζκεηηθψλ πήρεσλ ή ισξίδσλ πιάηνπο 1,00ν 20,0 cmεπί ηνπ μπιφηππνπ γηα ηελ δεκηνπξγία 

ζθνηηψλ ή ζχλζεησλ ζρεδίσλ επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή 

ζηηο εκθαλείο επηθάλεηεο θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα νη νπνίεο πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε λα δηακνξθσζνχλ κε ηειεηψκαηα 

ηχπνπ Γ. 

Δμαηξνχληαη ηα βάζξα γεθπξψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ζπζηήκαηα αλαξξηρσκέλσλ ηχπσλ, νη πξνθαηαζθεπαζκέλεο δνθνί 

θαη νη θνξείο γεθπξψλ πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε ηελ κέζνδν ηεο πξνβνινδφκεζεο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξνπο επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο ζθπξνδέκαηνο ΣΤΠΟΤ Γ 

. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6403: 100,00% 

Δπξψ : ΠΈΝΣΔ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ       € 5,30 

34 Άρζρο Β-33 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-33-Γ 

ΔΠΗΥΡΗΜΑ ΠΑΣΖΣΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ, ΠΑΥΟΤ 1,5 cm 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6402) 

Καηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 1,5 cmκε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 650 kgθαη 900 kgηζηκέληνπ CEMΙ (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

197-1), ζε εμσηεξηθέο επηθάλεηεο ζνισηψλ νρεηψλ ή θαη άιισλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-05-01-04 

"Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα" 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.), 

. ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο 

νπνίεο νη δχν πξψηεο (πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kgηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο 

άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kgηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ 

. ε επίπαζε κε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6402: 100,00% 

Δπξψ : ΔΠΣΆ         € 7,00 

 

35 Άρζρο Β-35 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-35-ΓΑΝΣΗΓΡΑΦΗΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-7902) 

Αληηγξαθηζηηθή επάιεηςε ησλ εκθαλψλ επηθαλεηψλ ηερληθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα (ηνίρσλ, βάζξσλ θαη θνξέσλ γεθπξψλ, 

ηνηρίσλ θαη νξνθήο θάησ δηαβάζεσλ θιπ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ κειέηε, κε ζχζηεκα πιηθψλ αλζεθηηθφ ζηνλ θαζαξηζκφ κε 

ριηαξφ λεξφ ππφ πίεζε ή/θαη θαζαξηζηηθφ ζθεχαζκα πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ γίλνληαη απνδεθηέο νη επαιείςεηο "ζπζηαδνκέλνπ" ηχπνπ, νη νπνίεο απνζπληίζεληαη θαηά ηνλ θαζαξηζκφ 

θαη απαηηνχλ επαλάιεςε. 

Γηα ηελ εθαξκνγή, ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαιαβή ηεο επίζηξσζεο έρνπλ εθαξκνγή ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 05-02-03. ηελ 

ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε, ε πξνεηνηκαζία θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ επάιεηςεο, . ε ρξήζε κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ, 

βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ηθξησκάησλ, . ε δνθηκαζηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ γηα ηελ δηαπίζησζε ησλ δπλαηνηήησλ 

θαζαξηζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο πιηθψλ ηεο αληηγξαθηζηηθήο επάιεηςεο. 

 

 Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

 



Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 7902: 100,00% 

Δπξψ : ΣΈΔΡΑ ΚΑΙ ΟΓΓΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 4,80 

36 Άρζρο Β-36 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-36-Γ 

ΜΟΝΧΖ ΜΔ ΓΗΠΛΖ ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2411) 

Πξνζηαηεπηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 

κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (blackbitumenpaint) κε ρξήζε ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηνπ. ηελ ηηκή 

κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή πεπηεζκέλνπ αέξα, 

. ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε ηνπ πιηθνχ πνπ 

ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,100,15It/m2, 

. ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ 

. ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 It/m2  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2411: 100,00% 

Δπξψ :ΔΝΑ ΚΑΙ ΑΡΆΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ        € 1,45 

37 Άρζρο Β-37.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-37.1-Γ 

ηελάλσζε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε αζθαιηηθή κεκβξάλε επί εμνκαιπληηθήο ζηξώζεο αζθαιηνζθπξνδέκαηνο 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2412) 

ηεγάλσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε πιαζηνκεξή αζθαιηηθή κεκβξάλε νπιηζκέλε κε πνιπεζηεξηθέο ίλεο, βάξνπο 

ηνπιάρηζηνλ 4,50 kg/m2, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-05-0102 "ηεγαλνπνίεζε Καηαζθεπψλ απφ θπξφδεκα κε Αζθαιηηθέο 

Μεκβξάλεο" επί εμνκαιπληηθήο ζηξψζεσο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ηχπνπ Α10 κε κέγηζην θφθθν αδξαλψλ 10 mm, ζχκθσλα 

κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, κέζνπ πάρνπο 3 cm. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. ηα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά θαη αλαιψζηκα, κε ηελ κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

. ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

. ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο, κεραληθνχ ζαξψζξνπ ή πεπηεζκέλνπ 

αέξα 

. ε εθαξκνγή ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο επί ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο . ε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο 

εμνκαιπληηθήο ζξψζεσο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα θαηεγνξίαο Α 10 

. ε πξνεπάιεηςε (αζηάξσκα) κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα (αλάισζε πεξίπνπ 0,40 kg/m2) θαη, αθνχ ζηεγλψζεη θαιά, ε επάιεηςε 

κε αζθαιηηθή θφιια, ζπκβαηή κε ην πιηθφ ηεο πξνεπάιεηςεο (αλάισζε πεξίπνπ 2,5 kg/m2) 

. ε ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε ρξήζε θινγίζηξνπ . νη επηθαιχςεηο ησλ θχισλ ηεο κεκβξάλεο  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2412: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΝΈΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 9,50 

38 Άρζρο Β-37.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-37.2-Γ 

ηεγάλσζε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε δηπιή ζηξώζε αζθαιηόπαλνπ θ α η  ηζηκεληνθνλίακα πξνζηαζίαο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2412) 

ηεγάλσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε δηπιή ζηξψζε πιαζηνκεξνχο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο (αζθαιηφπαλν), νπιηζκέλεο 

κε πνιπεζηεξηθέο ίλεο, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 2 mmθαη πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε ηζηκεληνθνληάκαηνο πάρνπο 2 cm, ησλ 600 

kgηζηκέληνπ αλά m3, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-05-01-02 "ηεγαλνπνίεζε Καηαζθεπψλ απφ θπξφδεκα κε Αζθαιηηθέο 

Μεκβξάλεο" ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. ηα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά θαη αλαιψζηκα, κε ηελ κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

. ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

. ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο, κεραληθνχ ζαξψζξνπ ή πεπηεζκέλνπ 

αέξα 

. ε πξνεπάιεηςε (αζηάξσκα) κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα (αλάισζε πεξίπνπ 0,40 kg/m2) θαη, αθνχ ζηεγλψζεη θαιά, ε επάιεηςε 

κε αζθαιηηθή θφιια, ζπκβαηή κε ην πιηθφ ηεο πξνεπάιεηςεο (αλάισζε πεξίπνπ 2,5 kg/m2) 

. ε ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ηεο αζθαιηηθήο κεκβξάλεο κε ρξήζε θινγίζηξνπ, ζε δχν επάιιειεο δηαζηαπξνχκελεο 

ζηξψζεηο 



. ε παξαζθεπή θαη δηάζηξσζε ηνπ ηζηκεληνθνληάκαηνο πξνζηαζίαο ηεο κεκβξάλεο . νη επηθαιχςεηο ησλ θχισλ ηεο κεκβξάλεο  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2412: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΓΔΚΑ        € 11,00 

39 Άρζρο Β-38 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-38Γ 

ΣΔΓΑΝΧΖ ΚΑΣΑΣΡΧΜΑΣΟ ΓΔΦΤΡΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2412) 
ηεγάλσζε θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ θαη νρεηψλ ζηέςεο, κε κεκβξάλε απφ καιαθφ PVC 

(PVC-Ρ), ή ηξνπνπνηεκέλν αηζπιεληθφ ηζνπνιπκεξέο (ECB), ειάρηζηνπ πάρνπο 2,0 mm, ή κε ζρεκαηηζκφ εχθακπηεο 

κεκβξάλεο απφ ειαζηνκεξή πνιπνπξεζάλε εθαξκνδφκελε ζε πγξή κνξθή (PUR), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

05-01-07-01 "ηεγάλσζε θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ κε ζπλζεηηθέο κεκβξάλεο". 

Σν πξνο εθαξκνγή ζχζηεκα ζηεγαλνπνίεζεο κε ρξήζε εηδηθψλ κεκβξαλψλ (πιηθά, δηαδηθαζία εθαξκνγήο, ιεπηνκέξεηεο 

δηακφξθσζεο) ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. Ο Αλάδνρνο ζα ππνβάιεη πξνο ηνχην θάθειν ηερληθήο ηεθκεξίσζεο 

ηνπ πξνηεηλνκέλνπ ζπζηήκαηνο ζηεγάλσζεο. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. ηα πάζεο θχζεσο ελζσκαηνχκελα πιηθά θαη αλαιψζηκα, κε ηελ κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

. ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

. ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο, 

κεραληθνχ ζαξψζξνπ ή πεπηεζκέλνπ αέξα . ε δηακφξθσζε ηνπ ππνζηξψκαηνο ηεο κεκβξάλεο πνπ πξνβιέπεηαη θαηά 

πεξίπησζε (αζηαξψκαηνο θαη ζηξψζεο αζθαιηφθνιιαο γηα ηηο κεκβξάλεο ECB, γεσπθάζκαηνο γηα ηηο κεκβξάλεο PVC, 

επνμεηδηθήο επάιεηςεο κε επίπαζε ραιαδηαθήο άκκνπ γηα ηηο κεκβξάλεο PUR), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη 

ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 

. ε εθαξκνγή ηεο κεκβξάλεο θαη ε ζπγθφιιεζε ή ζηεξέσζε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ηα ζρέδηα 

ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο θαη νη απαηηνχκελεο δηακνξθψζεηο ζηα άθξα, ζηηο ζέζεηο ησλ αξκψλ, ζηηο δηειεχζεηο ζσιελψζεσλ 

θιπ 

. ε θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο επίζηξσζεο (κε ακκάζθαιην θιπ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή, φηαλ δελ 

πξνβιέπεηαη ε θαηαζθεπή πξνζηαηεπηηθήο ζηξψζεσο ή ζηξψζεο δηακφξθσζεο ξχζεσλ απφ ζθπξφδεκα, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαζθαιηζζεί ε κεκβξάλε απφ ηηο κεραληθέο θαηαπνλήζεηο θαηά ηελ δηάζηξσζε ηεο αζθαιηηθήο ζηξψζεο κε θπιίλδξσζε ελ 

ζεξκψ 

. νη θζνξέο, απνκεηψζεηο, επηθαιχςεηο θιπ ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηεγάλσζεο επηθαλείαο θαηαζηξψκαηνο ηερληθνχ. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2412: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΓΔΚΑ ΚΑΙ ΑΡΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 11,40 

40 Άρζρο Β-43.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-43.1-Γ 

θξάγηζε νξηδόληησλ αξκώλ κε ειαζηνκεξή αζθαιηηθή καζηίρε εθαξκνδόκελε ελ ζεξκ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6370) 

θξάγηζε νξηδνληίσλ αξκψλ ηερληθψλ έξγσλ κηθξήο θηλεηηθφηεηαο (νρεηψλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ, επηζηξψζεσλ δαπέδσλ 

θιπ) κε ειαζηνκεξή αζθαιηηθή καζηίρε (κίγκα εμεπγεληζκέλεο αζθάιηνπ, ζπλζεηηθψλ ειαζηηθψλ, ξεηηλψλ, πιαζηηθνπνηεηψλ 

θαη αδξαλψλν rubberasphalt) εθαξκνδφκελε ελ ζεξκψ. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ αξκνχ κε κεηαιινβνιή ή ζπξκαηφβνπξηζα, . ε εθαξκνγή βειηησηηθνχ πξφζθπζεο (primer) 

ζπκβαηνχ κε ηελ αζθαιηηθή καζηίρε, . ε ζέξκαλζε θαη ε πξνζεθηηθή εθαξκνγή ηεο καζηίρεο ρσξίο ππεξρείιηζε εθηφο ηνπ 

δηαθέλνπ ηνπ αξκνχ, ζε ηξφπν ψζηε ε ηειηθή επηθάλεηα ηεο λα δηακνξθψλεηαη 3-5 mmθάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο. 

Η ζθξάγηζε κε ζεξκή αζθαιηηθή καζηίρε πξνυπνζέηεη απφιπηα ζηεγλέο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο θαη ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο κεγαιχηεξε απφ 5°C. 

Η κέζνδνο είλαη θαηάιιειε γηα εχξνο αξκψλ έσο 25 mm, ελψ ην βάζνο πιήξσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 

mm(ζπληζηάηαη βάζνο πιήξσζεο 25 mm). 

Σν ππφινηπν δηάθελν ηνπ αξκνχ ζπληζηάηαη λα πιεξψλεηαη κε εχθακπηε κνξηνζαλίδα αξκψλ, ελψ ζε ζηνηρεία θαιππηφκελα 

απφ λεξφ απαηηείηαη, επηπξφζζεηα, ε ηνπνζέηεζε ειαζηηθήο ηαηλίαο ζηεγάλσζεο (waterstop). Οη εξγαζίεο απηέο ηηκνινγνχληαη 

ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ζθξαγηζκέλνπ αξκνχ. 

 

ώ 



Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6370: 100,00% 

Δπξψ : ΣΡΊΑ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΛΔΠΣΆ      € 3,20 

41 Άρζρο Β-43.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-43.2-Γ 

θξάγηζε θαηαθόξπθσλ θαη θεθιηκέλσλ αξκώλ κε πιαζηνκεξή αζθαιηηθή καζηίρη 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6370) 

θξάγηζε θαηαθφξπθσλ θαη θεθιηκέλσλ αξκψλ ηερληθψλ έξγσλ κηθξήο θηλεηηθφηεηαο (ηνηρίσλ νρεηψλ, ηνίρσλ αληηζηήξημεο, 

ζηνηρείσλ ζεκειίσζεο, νπψλ δηέιεπζεο θαισδίσλ θαη ζσιήλσλ ζε ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα θιπ) κε πιαζηνκεξή αζθαιηηθή 

καζηίρε (αζθαιηηθφ ζηφθν) εθαξκνδφκελε ελ ζεξκψ. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ν επηκειήο θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ θαη ηνπ δηαθέλνπ ηνπ αξκνχ κε κεηαιινβνιή ή ζπξκαηφβνπξηζα, 

. ε θάιπςε ησλ παξεηψλ ηνπ αξκνχ κε απηνθφιιεηεο ηαηλία (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ απνθπγή ξχπαλζεο ηεο επηθαλείαο ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο), 

. ε εθαξκνγή βειηησηηθνχ πξφζθπζεο (primer) ζπκβαηνχ κε ηελ αζθαιηηθή καζηίρε, . ε ζέξκαλζε ηεο καζηίρεο ζχκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

. θαη ε εθαξκνγή ηεο ζην δηάθελν ηνπ αξκνχ κε ζπάηνπια (ην πιηθφ είλαη παρχξεπζην θαη εχπιαζην). 

Ζ ζθξάγηζε κε ζεξκή αζθαιηηθή καζηίρε πξνϋπνζέηεη απόιπηα ζηεγλέο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο θαη ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο κεγαιύηεξε από 5°C. 

Η ζθξάγηζε κε ζεξκή αζθαιηηθή καζηίρε πξνυπνζέηεη απφιπηα ζηεγλέο επηθάλεηεο ζθπξνδέκαηνο θαη ζεξκνθξαζία 

πεξηβάιινληνο κεγαιχηεξε απφ 5°C. 

Η κέζνδνο είλαη θαηάιιειε γηα εχξνο αξκψλ έσο 25 mm, ελψ ην βάζνο πιήξσζεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 50 

mm(ζπληζηάηαη βάζνο πιήξσζεο 25 mm). 

Σν ππφινηπν δηάθελν ηνπ αξκνχ ζπληζηάηαη λα πιεξψλεηαη κε εχθακπηε κνξηνζαλίδα αξκψλ, ε νπνία ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα κε 

βάζε ην άξζξν Β-43.3 ηνπ Σηκνινγίνπ.  

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ζθξαγηζκέλνπ αξκνχ. 

 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6370: 100,00% 

Δπξψ : ΣΡΊΑ ΚΑΙ ΔΞΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 3,60 

 

42 Άρζρο Β-43.3 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-43.3-Γ 

Πιήξσζε δηαθέλνπ αξκώλ κε εύθακπηεο κνξηνζαλίδεο εκπνηηζκέλεο κε άζθαιην, πάρνπο 12 mm 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξνΤΓΡ-6370) 

Πιήξσζε δηαθέλνπ αξκψλ ηερληθψλ έξγσλ πάζεο θχζεσο κε εχθακπηεο κνξηνζαλίδεο εκπνηηζκέλεο κε άζθαιην, πάρνπο 12 

mm, ζπκπηέζηκεο ζε πνζνζηφ 50% ηνπ πάρνπο ηνπο (θάζε δηαζηνιήο) θαη αλαθάκπηνπζεο ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 70% ηνπ 

αξρηθνχ ηνπο πάρνπο (θάζε ζπζηνιήο), ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-05-02-03 "Πιήξσζε δηαθέλνπ αξκψλ θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα" ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ εκπνηηζκέλσλ κνξηνζαλίδσλ, . ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο, ε θνπή, 

ε ηνπνζέηεζε θαη ε ζηεξέσζε ησλ ηεκαρίσλ ηεο κνξηνζαλίδαο κε αηζαιφθαξθα ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο (εθαηέξσζελ 

ειαζηηθψλ ηαηληψλ ζηεγάλσζεο ή ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα ηνπ αξκνχ) θαη ζηάζκεο απφ ηελ επηθάλεηα ησλ ζηνηρείσλ απφ 

ζθπξφδεκα (δηάθελν εθαξκνγήο καζηίρεο ζθξάγηζεο αξκνχ, ζπλήζσο βάζνπο 25 mm). 

Οηαλ ην πιάηνο ηνπ αξκνχ είλαη κεγαιχηεξν απφ 12 mmκπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κνξηνζαλίδεο αλαιφγνπ πάρνπο, ή 

επάιιειεο κνξηνζαλίδεο ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην απαηηνχκελν, νη νπνίεο ζηηο αιιεινεθαπηφκελεο επηθάλεηεο ζα 

επαιείθνληαη κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε αλαγσγή ηεο επηθαλείαο ηνπο ζε ηζνδχλακε επηθάλεηα ζπκβαηηθνχ πάρνπο 

12 mm, φπσο νξίδεηαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ απηνχ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν κνξηνζαλίδσλ πιήξσζεο αξκψλ πάρνπο 12 mm 

 



Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6370: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΓΔΚΑ        € 11,00 

43 Άρζρο Β-44 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-44-Γ 

ΣΔΓΑΝΧΖ ΑΡΜΟΤ ΜΔ ΔΛΑΣΗΚΖ ΣΑΗΝΗΑ (WATERSTOP) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6373) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθήο ηαηλίαο ζηεγάλσζεο αξκνχ θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα, ελζσκαηνχκελεο ζηα 

εθαηέξσζελ ηνπ αξκνχ ζηνηρεία, απφ λενπξέλ ή PVC, επζχγξακκεο, κε κία θεληξηθή δηφγθσζε, πιάηνπο 240 mm, ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε θαη θάζε είδνπο θαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-05-02-02 "Σαηλίεο ζηεγάλσζεο αξκψλ θαηαζθεπψλ 

απφ ζθπξφδεκα (waterstops)" ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηεο ειαζηηθήο ηαηλίαο θαη ησλ πξνδηακνξθσκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηεο, 

. ε θνπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο ηαηλίαο ζηηο ξάβδνπο νπιηζκνχ ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

. ε ζπγθφιιεζε ηκεκάησλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηελ επίηεπμε ζπλερνχο πδξνθξαγκνχ, 

. ε απαηηνχκελε εηδηθή δηακφξθσζε ησλ μπινηχπσλ γηα ηελ δηέιεπζε ηνπ πξνεμέρνληνο ηκήκαηνο ηεο ηαηλίαο (ε νπνία είλαη 

ππνρξεσηηθή). 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ηαηλία πιάηνπο δηαθνξεηηθνχ απφ ην ζπκβαηηθφ ησλ 240 mm, ε επηκέηξεζε 

ζα γίλεηαη κε αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ζε ηζνδχλακν κήθνο ζπκβαηηθνχ πιάηνπο 240 mm, φπσο νξίδεηαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο 

ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο ειαζηηθήο ηαηλίαο ζηεγάλσζεο αξκψλ πιάηνπο 240 mm 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6373: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΓΔΚΑ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 11,30 

44 Άρζρο Β-45 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-45-Γ 

ΑΡΜΟΗ ΤΣΟΛΟ-ΓΗΑΣΟΛΖ ΓΔΦΤΡΧΝ ΟΛΗΚΟΤ ΔΤΡΟΤ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ 60 mm 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2651) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο ζηεγαλνχ αξκνχ δηαζηνιήο-ζπζηνιήο γεθπξψλ νιηθνχ εχξνπο κεηαθίλεζεο Dk= 60 

mm, θιάζεο θφξηηζεο SLW60 / SLW30, εξγνζηαζηαθήο πξνέιεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 05-01-06-00 "Αξκνί ζπζηνιν-δηαζηνιήο γεθπξψλ" 

Σν ζχζηεκα ηνπ ηνπνζεηνπκέλνπ αξκνχ ζπζηνινδηαζηνιήο ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο. 

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ φισλ ησλ ζηνηρείσλ θαη εμαξηεκάησλ ηνπ ζπζηήκαηνο αξκνχ θαη ησλ πιηθψλ 

πάθησζεο θαη ζηεξέσζεο ηνπ ζηνλ θνξέα ηεο γέθπξαο θαζψο 

. ε ηνπνζέηεζε, ξχζκηζε θαη ζηεξέσζε ηνπ αξκνχ, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή. 

Με ην παξφλ άξζξν ηηκνινγνχληαη θαη νη αξκνί δηαθνξεηηθνχ εχξνπο κεηαθίλεζεο, κε αλαγσγή ηνπο ζε ηζνδχλακν κήθνο Lηζνδ 

ζπκβαηηθψλ αξκψλ Dk= 60 mm, ζχκθσλα κε ηελ ζρέζε: 

Lηζνδ = LxDk/60 φπνπ: L= Σν κήθνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ αξκνχ. 

Dk= Οιηθφ εχξνο κεηαθίλεζεο ζε mmηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ αξκνχ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

 

Σηκή αλά κέηξν εγθαηεζηεκέλνπ αξκνχ ζπζηνιν-δηαζηνιήο γεθπξψλ, νιηθνχ εχξνπο κεηαθίλεζεο Dk= 60 mm 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2651: 100,00% 

Δπξψ : ΣΔΣΡΑΚΙΑ ΔΊΚΟΙ ΔΠΣΆ ΚΑΙ ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ                                                              € 427,95 

 

 

45 Άρζρο Β-46.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-46.1-Γ 

ηαζεξά ειαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα γεθπξώλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1337-3 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2912) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ζηαζεξψλ ειαζηνκεηαιιηθψλ εθεδξάλσλ γεθπξψλ, αγθπξνπκέλσλ θαη κε, ηχπσλ Β θαη 

Cθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1337-3, κε ζήκαλζε CE, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-01-05-01 "Διαζηνκεηαιιηθά εθέδξαλα" 

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ εθεδξάλσλ, 



. ε πξνζέγγηζε ηνπο ζηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο κε ρξήζε αλπςσηηθψλ κέζσλ, . ε θαηαζθεπή εμνκαιπληηθήο ζηξψζεο 

θνληάκαηνο έδξαζεο, 

. ε πξνζαξκνγή θαη ζηεξέσζε ηνπ θισβνχ αγθχξσζεο ζηνλ ζηδεξνπιηζκφ ηνπ βάζξνπ, ε ηνπνζέηεζε, ε αγθχξσζε θαη ε 

ξχζκηζε ησλ εθεδξάλσλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο. 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη θαη' φγθν κε βάζε ηηο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο ηνπ 

ειαζηνκεξνχο ζηνηρείνπ ηνπ εθεδξάλνπ. 

 

Σηκή αλά ιίηξν (It, dm3) ηνπνζεηεκέλνπ εθεδξάλνπ 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Λίηξα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2912: 100,00% 

Δπξψ : ΣΡΙΆΝΣΑ ΣΡΊΑ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ    € 33,30 

 

46 Άρζρο Β-47 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-47-Γ 

ΣΟΜΗΑ ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΚΑΣΑΣΡΧΜΑΣΟ ΓΔΦΤΡΧΝ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6752) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε γαιβαληζκέλνπ ζηνκίνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ, δηακνξθσκέλνπ 

ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ). 

Σα ζηφκηα απνρέηεπζεο ζα είλαη εξγνζηαζηαθήο θαηαζθεπήο, αλζεθηηθά ζηα θνξηία θπθινθνξίαο ηεο γέθπξαο, ζα 

πεξηιακβάλνπλ εζράξα ζπγθξάηεζεο θεξηψλ γηα ηελ απνθπγή εκθξάμεσλ, δηάηαμε πξνζαξκνγήο ηεο ζηεγαλσηηθήο 

ζηξψζεο (θιάληδα) θαη ζα παξέρνπλ δπλαηφηεηα ξχζκηζεο ηνπ χςνπο ηνπο γηα ηελ πξνζαξκνγή κε ηελ ζηάζκε ηνπ 

θαηαζηξψκαηνο. 

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

. ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζηνκίνπ θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ αγσγφ απνξξνήο. 

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν εγθαηεζηεκέλνπ θαη ζπλδεδεκέλνπ ζηνκίνπ απνρέηεπζεο γεθπξψλ 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6752: 100,00% 

Δπξψ : ΠΈΝΣΔ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ    € 5,70 

 

47 Άρζρο 12.01.01.03 ΤΓΡ ΚΠΣ-12.01.01.03- 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1916.-Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916- Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D400 

mm 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.3) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPaκε ζήκαλζε CE, κε 

ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο: άνπινη, 

νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ] Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-geepipes), ηχπνπ "θακπάλαο" (bell-sochetpipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηήξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο 

πξνψζεζεο (pipe-jackmg). 

[ε] Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strengthclass), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο ζε kN/m, δηαηξνχκελν 

κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο 

ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ (beddmgfactor), πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν 

βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε αληνρήο 

ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη 

ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ νδνχο βαξείαο ή ειαθξφο θπθινθνξίαο, εθηφο θαηαζηξψκαηνο 

νδνχ). 

Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ 

νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 



Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο 

ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή νπιηζκνχ. 

Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα 

κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ. 

Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο 

ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 

Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά/ζεηψδε 

(ηζηκέλην SR: SulfateResistant) εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, εθαξκφδεηαη, 

ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10%. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο 

(ζεηξάο) 120 κε ζήκαλζε CEθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνχκελεο 

πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη 

ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο. 

Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ 

νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Η ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή 

παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο:  

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6551.3: 100,00% 

Δπξψ : ΣΡΙΆΝΣΑ ΟΚΣ       € 38,00 

48 Άρζρο 12.01.01.05 ΤΓΡ ΚΠΣ-12.01.01.05- 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1916.-Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916- Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600 

mm 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.5) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPaκε ζήκαλζε CE, κε 

ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο: άνπινη, 

νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ] Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-geepipes), ηχπνπ "θακπάλαο" (bell-sochetpipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηήξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο 

πξνψζεζεο (pipe-jackmg). 

[ε] Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strengthclass), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο ζε kN/m, 

δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ (beddmgfactor), πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε 

ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ 

ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο 

ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ νδνχο βαξείαο ή ειαθξφο 

θπθινθνξίαο, εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 

Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ 

νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 

Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο 

ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή νπιηζκνχ. 

Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ. 

Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη 

ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο 

ζσιελνγξακκήο. 



Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά/ζεηψδε 

(ηζηκέλην SR: SulfateResistant) εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, εθαξκφδεηαη, 

ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10%. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο 

(ζεηξάο) 120 κε ζήκαλζε CEθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη 

απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ 

ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο. 

Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ 

νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Η ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε 

γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6551.5: 100,00% 

Δπξψ : ΔΞΉΝΣΑ ΔΠΣΆ       € 67,00 

49 Άρζρο 12.01.01.06 ΤΓΡ ΚΠΣ-12.01.01.06- 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1916.-Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916- Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 

mm 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.6) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPaκε ζήκαλζε CE, κε 

ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο: άνπινη, 

νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη [γ] Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-geepipes), ηχπνπ "θακπάλαο" 

(bell-sochetpipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηήξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο 

πξνψζεζεο (pipe-jackmg). 

[ε] Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strengthclass), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο ζε kN/m, 

δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ (beddmgfactor), πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε 

ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ 

ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο 

ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ νδνχο βαξείαο ή ειαθξφο 

θπθινθνξίαο, εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 

Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ 

νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 

Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο 

ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή νπιηζκνχ. 

Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ. 

Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη 

ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο 

ζσιελνγξακκήο. 

Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά/ζεηψδε 

(ηζηκέλην SR: SulfateResistant) εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, εθαξκφδεηαη, 

ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10%. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο 

(ζεηξάο) 120 κε ζήκαλζε CEθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη 

απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ 



ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο. 

Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ 

νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Η ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε 

γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6551.6: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ       € 95,00 

50 Άρζρο 12.01.01.07 ΤΓΡ ΚΠΣ-12.01.01.07- 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσ ηζηκεληνζσιήλσλ θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1916.-Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916- Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

D1000 mm 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6551.7) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPaκε ζήκαλζε CE, κε 

ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 

Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 

[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο: άνπινη, 

νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ] Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-geepipes), ηχπνπ "θακπάλαο" (bell-sochetpipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηήξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο 

πξνψζεζεο (pipe-jackmg). 

[ε] Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strengthclass), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο ζε kN/m, 

δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 

Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ (beddmgfactor), πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε 

ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην επηηξεπφκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο εθ 

ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο 

ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ νδνχο βαξείαο ή ειαθξφο 

θπθινθνξίαο, εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 

Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ 

νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 

Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο 

ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή νπιηζκνχ. 

Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ. 

Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη 

ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο 

ζσιελνγξακκήο. 

Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά/ζεηψδε 

(ηζηκέλην SR: SulfateResistant) εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, εθαξκφδεηαη, 

ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10%. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο 

(ζεηξάο) 120 κε ζήκαλζε CEθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη 

απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ δαθηπιίνπ 

ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο. 

Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ 

νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Η ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε 

γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 



 

Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6551.7: 100,00% 

Δπξψ : ΔΚΑΣΝ ΣΡΙΆΝΣΑ ΣΡΊΑ      € 133,00 

51 Άρζρο 12.03.01 ΤΓΡ ΚΠΣ-12.03.01-Γ 

Σζηκεληνζσιήλεο δηάηξεηνη ζηξαγγηζηεξίσλ- Δζσηεξηθήο δηακέηξνπ 200mm 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2861) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δηάηξεησλ ζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε νπέο δηακνξθσκέλεο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ησλ ζσιήλσλ ζην εξγνζηάζην, δηακφξθσζε άθξσλ ηχπνπ ηφξκνπ - εληνξκίαο (Ogeepipes), κε ή ρσξίο 

πεπιαηπζκέλε βάζε 

έδξαζεο. 

Οη ινηπέο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ γξακκηθνχ ζηξαγγηζηεξηνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηππηθή δηαηνκή πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

κειέηε (βάζε έδξαζεο απφ ζθπξφδεκα, γεσχθαζκα πεξηβνιήο, πιηθφ θίιηξνπ θιπ) ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν γξακκηθνχ ζηξαγγηζηεξίνπ. Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2861: 100,00% 

Δπξψ :ΓΈΚΑ ΔΠΣΆ ΚΑΙ ΓΈΚΑ ΛΔΠΣΆ        € 17,10 

52 Άρζρο 5.10 ΤΓΡ ΚΠΣ-5.10-Γ 

Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ από δηαβαζκηζκέλα αδξαλή (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ- 2815) 

Καηαζθεπή θίιηξσλ απνζηξάγγηζεο απν θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλα ζξαπζηά αδξαλή, κνλνβαζκίσλ ή δηβαζκίσλ, 

γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ (πεξηβνιή δηάηξεησλ ζσιήλσλ, πιήξσζε απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ) θαη επηθαλεηαθψλ 

απνζηξαγγίζεσλ (θίιηξα πξαλψλ, ζηξψζεηο ζηξάγγηζεο κε ή ρσξίο γεσζπλζεηηθά θ.ιπ.), ζηηο ζέζεηο θαη κε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-03-02-00 "Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ 

δηαβαζκηζκέλα αδξαλή". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα αδξαλψλ ηεο πξνβιεπφκελεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, ε κεηαθνξά 

ηνπο ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε πξνζέγγηζε, ε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπο (ειαθξά 

ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε γηα ηηο απνζηξαγγηζηηθέο ζηξψζεηο). 

Δπηκέηξεζε εληφο ησλ νξίσλ ησλ δηαζηάζεσλ ηεο κειέηεο (δηαηνκή γξακκηθνχ ζηξαγγηζηεξίνπ, πάρνο απνζηξαγγηζηηθήο 

ζηξψζεο). Καηά ηελ επηκέηξεζε ηνπ φγθνπ ηνπ θίιηξνπ ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ ζα αθαηξείηαη ε δηαηνκή ηνπ 

δηάηξεηνπ ζσιήλα. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλνπ πιηθνχ θίιηξνπ 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2815: 100,00% 

Δπξψ : ΟΚΣ ΚΑΙ ΔΞΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 8,60 

53 Άρζρο Β-51 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-51-Γ 

ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2921) 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 mθαη 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, απνθιεηφκελεο 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 mαπφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο 

ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kgηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 

 

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

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2921: 100,00% 

Δπξψ :ΟΚΣΩ ΚΑΙ ΔΞΗΝΣΑ ΛΔΠΣΆ        € 8,60 

 

 

54 Άρζρο Β-52 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-52-Γ 

ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ, ΝΖΗΓΧΝ θιπ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2922) 

Πιαθφζηξσζε πεδνδξνκίσλ, λεζίδσλ θιπ, κε ηζηκεληφπιαθεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1339, δηαζηάζεσλ 0,50 ρ 0,50 m, πάρνπο 5 

cm, αληηνιηζζεξέο, κε επηθαλεηαθή ζηνηβάδα απφ ιεπθφ ηζηκέλην, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-02-00 " 

Πιαθνζηξψζεηον ιηζνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ θαη πιαηεηψλ" ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

. ε ηνπνζέηεζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, ε έδξαζε επί ζηξψζεσο αζβεζηνηζηκελην- θνληάκαηνο πάρνπο 2,5- 3,0 cm, 

απνηεινχκελνπ απφ έλα κέξνο αζβέζηε, πέληε κέξε θαζαξήο άκκνπ θαη 180 kgηζηκέληνπ αλά m3, 

. ε αξκνιφγεζή κε ηζηκεληνκαξκαξνθνλία κε ιεπθφ ηζηκέλην ζε αλαινγία 650 kgηζηκέληνπ αλά m3 καξκαξνθνλίαο θαη ν 

θαζαξηζκφο ησλ αξκψλ .  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο πιαθνζηξψζεσο 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2922: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΓΔΚΑ ΚΑΙ ΑΡΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 11,40 

55 Άρζρο Β-59 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-59-Γ 

ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΔ ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΟΗ ΓΗΔΛΔΤΖ ΚΑΛΧΓΗΧΝ DN100 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ-5) 

Καηαζθεπή ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ ππφ ην νδφζηξσκα ή ζηηο ζέζεηο ηερληθψλ κε γαιβαληζκέλνπο 

ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L(πξάζηλε εηηθέηα), 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN100 mm(ζπείξσκα, threadsize= 4", Dεμ = 114,3 mm, πάρνο ηνηρψκαηνο 3,6 mm). ηελ ηηκή 

κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ηνπ ζχξκαηνο έιμεο

θαισδίσλ, ησλ γαιβαληζκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, . ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, . ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ε . ε ζπγθξφηεζε δέζκεο ζσιήλσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη. Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ 

νξχγκαηνο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

 Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 5: 100,00% 

Δπξψ :ΔΊΚΟΙ ΓΌΟ ΚΑΙ ΔΞΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ        € 22,60

 
 
 
 
 



56 Άρζρο Β-60.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-60.2-Γ 

ηδεξνζσιήλαο γαιβαληζκέλνο Φ6" θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 20255 θιάζεσο L (dεμ = 165,1 mmπάρνο ηνηρώκαηνο 4,5 mm) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ-5) 

Καηαζθεπή ζσιελψζεσλ απνξξνήο νκβξίσλ ηερληθψλ απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L(πξάζηλε εηηθέηα), κε εζσηεξηθή πξνζηαζία κε επνμεηδηθή βαθή θαη 

εμσηεξηθή πξνζηαζία κε αζθαιηνκαζηίρε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ησλ γαιβαληζκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, εμαξηεκάησλ θαη 

ζηεξηγκάησλ, . ε θνπή (θάζεηα ή ινμά), 

. ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηηο εμφδνπο ησλ ζηνκίσλ απνρέηεπζεο γεθπξψλ κε κνχθεο (γαιβαληζκέλεο) 

. ή ζπγθφιιεζε (κε επί ηφπνπ ςπρξφ γαιβάληζκα ησλ επηθαλεηψλ ηεο ζπγθφιιεζεο), 

. ε ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ ζηνλ θνξέα θαη ηα βάζξα αλά απνζηάζεηο έσο 2,0 m, θαζψο θαη νη απνκεηψζεηο ησλ πιηθψλ 

ιφγσ θνπήο. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα απαηηνχκελα ηθξηψκαηα ή ε ρξήζε θαιαζνθφξνπ νρήκαηνο 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 

 

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ηνπνζεηεκέλνπ ζσιήλα. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 5: 100,00% 

Δπξψ : ΑΡΆΝΣΑ ΟΚΣ       € 48,00 

57 Άρζρο Β-64.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-64.1-Γ Γεσύθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-7914) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο πνιππξνππιελίνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ ηεο νδνχ θαη ησλ ζηξαγγηζηεξίσλ φπηζζελ ηνίρσλ ή βάζξσλ, πάρνπο >=1,0 mm(θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

9863-1), ειάρηζηνπ βάξνπο 150 gr/m2 (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO9864), εθειθπζηηθήο αληνρήο >=9 kN/m(θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

ISO10319), επηκήθπλζεο ζε ζξαχζε >= 50% (θαηά ΔΝ ISO10319), αληνρήο ζε δηάηξεζε >=1500 Ν (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12236), 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-03-03-00. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: . ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο 

επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, 

. ε θνπή ηνπ ζηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ε πξνζέγγηζε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζην φξπγκα, 

. ε πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε ηνπ γεσπθάζκαηνο θαη γηα ηε κφξθσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

(κε ρξήζε μχιηλσλ αληεξίδσλ, πιαηζίσλ θιπ ρσξίο αηρκεξά άθξα) ην ηειηθφ θιείζηκν ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ κε ηηο 

πξνβιεπφκελεο επηθαιχςεηο ηνπ γεσπθάζκαηνο θαη ε ζπξξαθή ησλ θχιισλ. 

Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πιηθψλ ηνπ κνλνβαζκίνπ 

θίιηξνπ γηα ηελ απνθπγή ησλ θζνξψλ ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ γεσπθάζκαηνο. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιππηνκέλεο επηθάλεηαο ζηξαγγηζηεξίσλ κε γεσχθαζκα. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 7914: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΑ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ     € 1,35 

58 Άρζρο Β-64.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-64.2-Γ Γεσύθαζκα δηαρσξηζκνύ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-7914) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο πνιππξνππιελίνπ γηα ηνλ δηαρσξηζκφ εδαθηθψλ 

ζηξψζεσλ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε αλάκημε ησλ πιηθψλ, βάξνπο >=280 gr/m2, εθειθπζηηθήο αληνρήο >=15 kN/m(θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO10319), επηκήθπλζεο ζε ζξαχζε 50% ( +/-20%) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO10319, αληνρήο ζε δηάηξεζε >=3000 Ν 

(θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO12236 θαη πάρνπο 1,25 mm(θαηά ΔΝ ISO9864). 

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο επί ηφπνπ θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ . ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

. ε εθηχιημε, ηάλπζε θαη πξνζσξηλή ζηεξέσζε ηνπ γεσπθάζκαηνο 

. ε επηθάιπςε ησλ παξαθεηκέλσλ θχιισλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 cmθαη ε ζπξξαθή Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο 

θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη κέζσλ, ψζηε λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ θζνξέο ζην γεσχθαζκα.  

 

 

 

 



Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν επηθάλεηαο δηαρσξηζκνχ κε γεσχθαζκα. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 7914: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 1,50 

 

59 Άρζρο Β-64.3 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-64.3-Γ 

Γεσύθαζκα έδξαζεο επηρσκάησλ ζε "καιαθά εδάθε " 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-7914) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο πνιππξνππιελίνπ, γηα ηελ ελίζρπζε "καιαθψλ εδαθψλ" 

ζηηο ζέζεηο έδξαζεο επηρσκάησλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, βάξνπο 300 gr/m2 εθειθπζηηθήο αληνρήο θαηά ηελ θπξία 

δηεχζπλζε >=20 kN/mθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO10319, ελεξγνχο δηακέηξνπ πφξσλ 0,07 mmθαηά ΔΝ ISO12956 θαη αληνρήο ζε 

δηάηξεζε >=3000 Ν θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO12236 ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο επί ηφπνπ θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ . ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

. ε εθηχιημε, ηάλπζε θαη πξνζσξηλή ζηεξέσζε ηνπ γεσπθάζκαηνο 

. ε επηθάιπςε ησλ παξαθεηκέλσλ θχιισλ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20 cmθαη ε ζπξξαθή Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο 

θαηάιιεισλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επηρσκάησλ, γηα ηελ απνθπγή θζνξψλ ζην γεσχθαζκα.  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαιππηνκέλεο επηθάλεηαο εδάθνπο κε γεσχθαζκα.  

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 7914: 100,00% 

Δπξψ :ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ        € 1,90 

60 Άρζρο Β-65.1.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-65.1.1-Γ 

Πξνκήζεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ζπξκάησλ ζπξκαηνθηβσηίσλ- πξκαηόπιεγκα θαη ζύξκαηα ζπξκαηνθηβσηίσλ κε 

απιό γαιβάληζκα 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2311) 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο γαιβαληζκέλνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10244-2, κε ειάρηζηε 

αλάισζε πιηθνχ επίζηξσζεο ηνπιάρηζηνλ 250 gr/m2, δηπιήο πιέμεο, ζε ξφινπο, γηα ηελ θαηαζθεπή θαηλψλ κνξθήο 

θηβσηίσλ ή ζάθσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ δηεπζέηεζεο ξνήο ξεκάησλ, ζσξάθηζεο νρζψλ, ηκεκάησλ δξφκσλ, ηερληθψλ 

έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-02-01-00 " πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ 

(Sarasanetti)". 

ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν ζχξκα δηπιήο πιέμεο, δηακέηξνπ 2,70 ή 3,00 

mm, κε εμαγσληθέο νπέο ειεχζεξσλ δηαζηάζεσλ 8x10 cm, ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο ξαθήο Φ 2,20 ή 2,40 mm(θαη' 

αληηζηνηρία κε ηελ σο άλσ δηάκεηξν ηνπ ζχξκαηνο ησλ θαηλψλ) θαη ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο ελίζρπζεο ησλ αθκψλ θαηά 

ηηο επηκήθεηο πιεπξέο ησλ θαηλψλ, Φ 3,40 ή 3,90 mm(θαη' αληηζηνηρία κε ηελ σο άλσ δηάκεηξν ηνπ ζχξκαηνο ησλ θαηλψλ), 

. ε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ηηο πιάγηεο κεηαθνξέο. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζπξκαηνπιέγκαηνο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν πξνζηαζίαο ηνπ ζχξκαηνο απφ ην νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ην 

πιέγκα. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2311: 100,00% 

Δπξψ : ΓΌΟ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 2,30 

61 Άρζρο Β-65.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-65.2-Γ 

Καηαζθεπή θαηλώλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2312) 

Καηαζθεπή θαηλψλ κνξθήο θηβσηίσλ ή ζάθσλ απφ ζπξκαηφπιεγκα πξνο εθηέιεζε έξγσλ δηεπζέηεζεο ξνήο ξεκάησλ, 

πξνάζπηζεο νρζψλ, ηκεκάησλ δξφκσλ, ηερληθψλ έξγσλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-02-01-00 " πξκαηνθηβψηηα 

πξνζηαζίαο θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ (Serasanetti)". ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνζέγγηζε ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ θαη ησλ ζπξκάησλ ξαθήο θαη ελίζρπζεο ησλ ξφισλ, 

ε αλάπηπμε, θνπή θαη ξαθή ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ, 

ε ελίζρπζε ησλ ξνιψλ θαηά ηηο επηκήθεηο πιεπξέο απηψλ κε γαιβαληζκέλν ζχξκα, ε ζχλζεζε ησλ θαηλψλ, ε 

θαηαζθεπή ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, 



ε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαηλψλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο θαζψο ε ζπκπιεξσκαηηθή ξαθή ησλ θαηλψλ κεηά 

ηελ πιήξσζε ηνπο. Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ ζπξκαηνθηβσηίσλ θαη ε ιηζνξξηπή πιήξσζεο απηψλ 

ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζπξκαηνπιέγκαηνο θαηλψλ, κνξθήο θηβσηίσλ ή ζάθσλ ή νπιηζκνχ 

εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2312: 100,00% 

Δπξψ : ΓΌΟ ΚΑΙ ΓΈΚΑ ΛΔΠΣΆ       € 2,10 

62 Άρζρο Β-653 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-65.3.Μ-Γ 

Πιήξσζε θαηλώλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2313) 

Πιήξσζε έηνηκσλ ζπξκαηνθηβσηίσλ ή ζπξκαηνθπιίλδξσλ (θαηλψλ) κε θξνθάιεο ζπιιέθηεο ή ιίζνπο ιαηνκείνπ δηαζηάζεσλ 

κεγαιχηεξσλ απφ ηε δηάκεηξν ηνπ βξφγρνπ ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ αιιά κηθξφηεξσλ απφ 0,25 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 

08-02-01-00 " πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ (Serasanetti)". ηε ηηκή κνλάδαο 

πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο, . ζηαιίεο θιπ, ησλ απαηηνχκελσλ θξνθαιψλ ή 

ιίζσλ ιαηνκείνπ, 

. ε πξνζέγγηζε θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο θάηλεο κε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαηαζθεπήο. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν πιήξσζεο εηνίκσλ ζπξκαηνθηβσηίσλ ή ζπξκαηνθπιίλδξσλ 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Κπβηθά κέηξα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2313: 100,00% 

Δπξψ :ΓΈΚΑ ΈΞΙ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΛΔΠΣΆ        € 16,20 

63 Άρζρο Β-ζΗΪ ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-66.1-Γ 

Φξεάηην πδξνζπιινγήο ηύπνπ Φ1Ν (ΠΚΔ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2548) 

Φξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη επίζθεςεο δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ, πιήξσο ή ελ κέξεη 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ή κε επί ηφπνπ έγρπζε, ζχκθσλα ηελ κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ), 

ζπλδεδεκέλα κε ηνπο αγσγνχο εηζξνήο ή εθξνήο θαη έηνηκα γηα ιεηηνπξγία. ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη 

εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ησλ θξεαηίσλ ζχκθσλα κε ηα ΠΚΔ 

. ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαηάιιεινπ γεξαλνχ) 

. ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζεκειίσζεο ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

. ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή/θαη ε ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ, ε θαηαζθεπή μπινηχπσλ 

θαη ε έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο . ε δηακφξθσζε ή ε δηάλνημε νπψλ ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ 

. ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε ζθξάγηζεο ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ νπψλ θαη ζσιήλσλ κε κε ζπξηθλνχκελν ηζηκεληνθνλίακα . 

ε πξνκήζεηα θαη πάθησζε ησλ βαζκίδσλ επίζθεςεο, . ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζραξψλ, θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ . ε 

επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 

. ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα πξνζαξκνγή ηεο ζηέςεο ηνπο ζηελ θιίζε ή επίθιηζε 

ηεο νδνχ ηε ηηκή κνλάδαο δελ πεξηιακβάλνληαη: 

. ε ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκνχ ζηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ηχπνπ Φ1Ν . ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ 

πδξνζπιινγήο γηα αχμεζε ηνπ εζσηεξηθνχ χςνπο ηνπο πέξαλ ησλ 1200 mm 

. ε θαηαζθεπήο ιαηκνχ χςνπο h>=1,00 mζε θξεάηηα επίζθεςεο ππνλφκσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ 

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

 



Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2548: 100,00% 

Δπξψ : ΣΡΙΑΚΙΑ ΔΞΉΝΣΑ ΓΌΟ      € 362,00 

64 Άρζρο Β-663 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-66.3-Γ 

Φξεάηην επίζθεςεο ππνλόκνπ ηύπνπ Φ10 (D=0,40 mή 0,60 m(ΠΚΔ) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2548) 

Φξεάηηα πδξνζπιινγήο θαη επίζθεςεο δηθηχσλ απνρέηεπζεο νκβξίσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ, πιήξσο ή ελ κέξεη 

πξνθαηαζθεπαζκέλα ή κε επί ηφπνπ έγρπζε, ζχκθσλα ηελ κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ), 

ζπλδεδεκέλα κε ηνπο αγσγνχο εηζξνήο ή εθξνήο θαη έηνηκα γηα ιεηηνπξγία. ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ θαη 

εμαξηεκάησλ γηα ηελ πιήξε δηακφξθσζε ησλ θξεαηίσλ ζχκθσλα κε ηα ΠΚΔ 

. ην πξνζσπηθφ, ν εμνπιηζκφο θαη ηα κέζα γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ησλ θξεαηίσλ θαη ηνλ ρεηξηζκφ ησλ 

πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (ππνρξεσηηθή ε ρξήζε θαηάιιεινπ γεξαλνχ) 

. ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ζεκειίσζεο ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

. ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή/θαη ε ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ, ε θαηαζθεπή μπινηχπσλ 

θαη ε έγρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο . ε δηακφξθσζε ή ε δηάλνημε νπψλ ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ 

. ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ε ζθξάγηζεο ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ νπψλ θαη ζσιήλσλ κε κε ζπξηθλνχκελν ηζηκεληνθνλίακα . 

ε πξνκήζεηα θαη πάθησζε ησλ βαζκίδσλ επίζθεςεο, . ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζραξψλ, θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ . ε 

επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 

. ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα πξνζαξκνγή ηεο ζηέςεο ηνπο ζηελ θιίζε ή επίθιηζε 

ηεο νδνχ ηε ηηκή κνλάδαο δελ πεξηιακβάλνληαη: 

. ε ηνπνζέηεζε ζηδεξνπιηζκνχ ζηα θξεάηηα πδξνζπιινγήο ηχπνπ Φ1Ν . ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ 

πδξνζπιινγήο γηα αχμεζε ηνπ εζσηεξηθνχ χςνπο ηνπο πέξαλ ησλ 1200 mm 

. ε θαηαζθεπήο ιαηκνχ χςνπο h>=1,00 mζε θξεάηηα επίζθεςεο ππνλφκσλ ή ζηξαγγηζηεξίσλ 

 

Σηκή αλά ηεκάρην πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2548: 100,00% 

Δπξψ : ΟΚΣΑΚΙΑ ΓΈΚΑ       € 810,00 

65 Άρζρο Β-67 ΟΓΝ ΚΠΣ-Β-67Γ 

ΒΑΘΜΗΓΧΣΑ ΡΔΗΘΡΑ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2548) 

Γηακφξθσζε βαζκηδσηνχ ξείζξνπ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα C16/20, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηα 

Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ) θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-02-06-00 "Βαζκηδσηά ξείζξα πξαλψλ θαη θξεάηηα εηζξνήον εθξνήο 

απηψλ" ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ην πξνζσπηθφ, ηα κέζα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

. ε εθζθαθή θαη πξνεηνηκαζία ηεο βάζεο ηνπνζέηεζεο 

. ε δηακφξθσζε βάζεο έδξαζεο θαη ραιηλψλ απφ ζθπξφδεκα C12/15 

. ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ (ζπνλδχισλ) επί ηνπ πξαλνχο κε 

ρξήζε γεξαλνχ 

. ε ζηεξέσζε ησλ ζπνλδχισλ θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία . ε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο γηα ηελ εθηέιεζε 

εξγαζηψλ επί ησλ πξαλψλ Δπηκεηξψληαη ηα έηνηκα βαζκηδσηά ξείζξα επί ηνπ πξαλνχο θαη φρη ηα αλαπηχγκαηα ησλ 

ρξεζηκνπνηεζέλησλ ζπνλδχισλ (νη επηθαιχςεηο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηελ ηηκή κνλάδαο). 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνπνζεηεκέλσλ βαζκηδσηψλ ξείζξσλ επί ηνπ πξαλνχο. 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2548: 100,00% 

Δπξψ :ΓΈΚΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ        € 10,90 



 

 

 

66 Άρζρο 21.01.02.04 ΟΗΚ ΚΠΣ-21.01.02.04- 

Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθώλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ ειεθηξνθίλεηα.- Ηζρύνο 5,0 έσο 7,5 kW 

(Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 2186) 

Γηα ηελ άληιεζε πδάησλ πνπ εθηειείηαη απφ πιήξεο αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα, ήηνη γηα ηηο δαπάλεο κηζζσκάησλ, επηζθεπψλ, 

κεηαθνξηθψλ θαη θζνξψλ ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (αληιίαο, θηλεηήξα, ζσιελψζεσλ θαη ινηπψλ εμαξηεκάησλ) 

απνδεκηψζεσο πξνζσπηθνχ, πξνκεζείαο θαπζίκσλ ή ειεθηξηθήο ελεξγείαο θαη ιηπαληηθψλ, απνδεκηψζεσο γηα εκεξαξγίεο 

ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, δηακνξθψζεσο πξνζσξηλήο αλνηθηήο ηάθξνπ, επεθηάζεσο ζσιελψζεσλ γηα ηελ απαγσγή ηνπ λεξνχ 

καθξηά απφ ηα έξγα κέρξη ηε ζέζε πνπ ζα απνρεηεπζνχλ, θαζαξηζκνχ ησλ ζσιελψζεσλ, κεηαθηλήζεσλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο, 

ζηαιίαο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο θαζψο θαη γηα θάζε άιιε δαπάλε πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ αληιεηηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο,ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-10-01-00 "Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ". 

 

Σηκή γηα θάζε ψξα (h) πξαγκαηηθήο θαη πιήξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 

ηελ έγγξαθε εληνιή ηεο Τπεξεζίαο: 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Ωξεο  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 2186: 100,00% 

Δπξψ : ΔΞΙ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 6,50 

 
 
 

 

ΟΜΑΓΑ Γ: ΟΓΟΣΡΩΗΑ 

67 Άρζρο Γ-1.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Γ-1.2.Μ-Γ 

Τπόβαζε νδνζηξσζίαο ζπκππθσκέλνπ πάρνπο 0,10 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3111.Β) 

Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 mαπφ 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, δηαβξνρή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, 

ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο ππφβαζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 3111Β: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΝΝΈΑ ΛΔΠΣΆ      € 1,09 

68 Άρζρο Γ-2.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Γ-2.2.Μ-Γ Βάζε πάρνπο 0,10 m(ΠΣΠ 0-155) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β) 

Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 mαπφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνχκελνπ 

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, δηαβξνρή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, 

ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 3211Β: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΈΚΑ ΔΝΝΈΑ ΛΔΠΣΆ      € 1,19 

 



ΟΜΑΓΑ Γ: ΑΦΑΛΣΗΚΑ 

 
69 Άρζρο Γ2.3 ΟΓΝ ΚΠΣ-Γ-2.3-Γ 

Απόμεζε αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο (θξεδάξηζκα) ζε βάζνο έσο 8 cm. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1132) 

Απφμεζε (θξεδάξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακέλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο (θξέδαο), 

ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε βάζνο, κε νκαιή θαη εληαίαο θιίζεο ηειηθή επηθάλεηα, θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΣΔΠ 05-0314-00 "Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο". ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. Η πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλήκαηνο . Η θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί 

απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο νξηζηηθήο απφζεζεο ή αλαθχθισζεο . Ο 

θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 

. Οη ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

. Οη θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγή πξνζσξηλήο εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο 

 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο ηειεησκέλεο εξγαζίαο εθζθαθήο- θξεδαξίζκαηνο πθηζηάκελνπ νδνζηξψκαηνο. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 1132: 100,00% 

Δπξψ :ΔΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ       € 1,55 

70 Άρζρο Γ-3 ΟΓΝ ΚΠΣ-Γ-3-Γ 

ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΠΡΟΔΠΑΛΔΗΦΖ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν 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:. 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 απηνθηλνχκελν 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. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 4110: 100,00% 

Δπξψ : ΈΝΑ         € 1,00 

71 Άρζρο Γ4 ΟΓΝ ΚΠΣ-Γ-4-Γ 

ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120) 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνίεζεο 

ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά 

ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

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

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

. ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθηλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη 

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

 

 

 

 

 

 



Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 4120: 100,00% 

Δπξψ : ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΟΚΣ ΛΔΠΣΆ     € 0,38 

72 Άρζρο Γ-5.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Γ-5.1.Μ-Γ 

Αζθαιηηθή ζηξώζε βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4321Β) 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο βάζεο, 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 δηάζηξσζε ηνπ κε finisher. ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

. ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε 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, σο εμήο: 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 4321Β: 100,00% 

Δπξψ : ΔΞΙ         € 6,00 

73 Άρζρο Γ-9.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Γ-9.1.Μ-Γ 

Αληηνιηζζεξή αζθαιηηθή ζηξώζε ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,04 mκε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β) 

Καηαζθεπή αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη 

ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζθιεξά ζξαπζηά αδξαλή 

πιηθά ιαηνκείνπ, ππθλήο ζχλζεζεο (ηχπνπ 1), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-12-01 

"Αληηνιηζζεξή ζηξψζε αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ ζθιεξψλ θαη ινηπψλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ 

εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο . ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

ζπλζέζεσο . ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζε ηνπ κε finisher. ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ 

κέζσλ 

. ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνδηαγξαθφκελε 

επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 

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

ηρλψλ. 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ  

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αληηνιηζζεξήο αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-12-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

αζθάιηνπ, σοεμήο: 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 4521Β: 100,00% 

Δπξψ : ΔΠΣΆ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΟΚΣ ΛΔΠΣΆ      € 7,28 

 

 

 



ΟΜΑΓΑ Δ: ΖΜΑΝΖ – ΑΦΑΛΔΗΑ 

74 Άρζρο Δ-1.1.4 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-1.1.4-Γ 

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε, θαηεγνξίαο 

ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2- ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλόηεηαο 

ζπγθξάηεζεο Ν2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W4 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, 

ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο, νη 

ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.). 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

. Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, H4b 

. Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 

. θαηεγνξία W1: <= 0,60 m 

. θαηεγνξία W2: <= 0,80 m 

. θαηεγνξία W3: <= 1,00 m 

. θαηεγνξία W4: <= 1,30 m 

. θαηεγνξία W5: <= 1,70 m 

. θαηεγνξία W6: <= 2,10 m 

. θαηεγνξία W7: <= 2,50 m 

. θαηεγνξία W8: <= 3,50 m 

. Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 

. Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CEζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installationmanual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα). 

Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλά 

ηξέρνλ κέηξν ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλ 

αληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιπβδίλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε 

ηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 

1461. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο  

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ : ΑΡΆΝΣΑ ΈΝΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ     € 41,50 

 

75 Άρζρο Δ-1.1.5 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-1.1.5-Γ 

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε, θαηεγνξίαο 

ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2- ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλόηεηαο 

ζπγθξάηεζεο Ν2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W3 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο 

Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο, νη 

ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.). 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

. Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, H4b 

. Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 

. θαηεγνξία W1: <= 0,60 m 



. θαηεγνξία W2: <= 0,80 m 

. θαηεγνξία W3: <= 1,00 m 

. θαηεγνξία W4: <= 1,30 m 

. θαηεγνξία W5: <= 1,70 m 

. θαηεγνξία W6: <= 2,10 m 

. θαηεγνξία W7: <= 2,50 m 

. θαηεγνξία W8: <= 3,50 m 

. Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 

. Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CEζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installationmanual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα). 

Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλάηξέρνλ κέηξν ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία 

βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλαληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιπβδίλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ 

κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO1461. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ : ΑΡΆΝΣΑ ΣΡΊΑ       € 43,00 

76 Άρζρο Δ-1.1.7-ΝΣ ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-1.1.7-ΝΣ 

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε, θαηεγνξίαο 

ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2- ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλόηεηαο 

ζπγθξάηεζεο Ν2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W1 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, 

ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο, νη 

ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.). 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: . 

Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, H4b. Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: . θαηεγνξία W1: <= 0,60 m. θαηεγνξία W2: <= 0,80 m 

. θαηεγνξία W3: <= 1,00 m. θαηεγνξία W4: <= 1,30 m. θαηεγνξία W5: <= 1,70 m. θαηεγνξία W6: <= 2,10 m. θαηεγνξία W7: <= 

2,50 m. θαηεγνξία W8: <= 3,50 m. Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C. Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CEζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installationmanual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα). 

Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλάηξέρνλ κέηξν ηηκέο κνλάδνο. 

 Σα ζηνηρεία βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλαληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη 

θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιπβδίλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ 

κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO1461. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ :ΠΔΝΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ          € 55,00 

 



77 Άρζρο  Δ-1.2.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-1.2.2-Γ 

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ1 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε, θαηεγνξίαο 

ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2- ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλόηεηαο 

ζπγθξάηεζεο Ζ1, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W4 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, 

ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο, νη 

ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.). 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

. Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, H4b 

. Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 

. θαηεγνξία W1: <= 0,60 m 

. θαηεγνξία W2: <= 0,80 m 

. θαηεγνξία W3: <= 1,00 m 

. θαηεγνξία W4: <= 1,30 m 

. θαηεγνξία W5: <= 1,70 m 

. θαηεγνξία W6: <= 2,10 m 

. θαηεγνξία W7: <= 2,50 m 

. θαηεγνξία W8: <= 3,50 m 

. Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 

. Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CEζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installationmanual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα). 

Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλάηξέρνλ κέηξν ηηκέο κνλάδνο.  

Σα ζηνηρεία βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλαληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη 

θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιπβδίλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ 

κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO1461. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ : ΔΞΉΝΣΑ        € 60,00 

78 Άρζρο  Δ-1.2.4-ΝΣ ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-1.2.4-ΝΣ 

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ1 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε, θαηεγνξίαο 

ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2- ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλόηεηαο 

ζπγθξάηεζεο Ζ1, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W2 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, 

ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο, νη 

ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.). 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

. Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, H4b 

. Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 

. θαηεγνξία W1: <= 0,60 m 

. θαηεγνξία W2: <= 0,80 m 

. θαηεγνξία W3: <= 1,00 m 

. θαηεγνξία W4: <= 1,30 m 

. θαηεγνξία W5: <= 1,70 m 



. θαηεγνξία W6: <= 2,10 m 

. θαηεγνξία W7: <= 2,50 m 

. θαηεγνξία W8: <= 3,50 m 

. Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 

. Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CEζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installationmanual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα). 

Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλά ηξέρνλ κέηξν ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία 

βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλ αληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιπβδίλσλ 

ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ ISO1461. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο  

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ : ΟΓΓΝΣΑ        € 80,00 

79 Άρζρο Δ-1.3.4 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-1.3.4-Γ 

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηερληθώλ έξγσλ, ζύκθσλα κε ην πξόηπ ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2- ηεζαίν 

αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W4, θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, 

ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο, νη 

ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.). 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

. Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, H4b 

. Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 

. θαηεγνξία W1: <= 0,60 m 

. θαηεγνξία W2: <= 0,80 m 

. θαηεγνξία W3: <= 1,00 m 

. θαηεγνξία W4: <= 1,30 m 

. θαηεγνξία W5: <= 1,70 m 

. θαηεγνξία W6: <= 2,10 m 

. θαηεγνξία W7: <= 2,50 m 

. θαηεγνξία W8: <= 3,50 m 

. Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 

. Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CEζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installationmanual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα). 

Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλάηξέρνλ κέηξν ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία 

βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλαληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιπβδίλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ 

κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO1461. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο  

 



Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ : ΔΚΑΣΝ ΔΊΚΟΙ ΠΈΝΣΔ       € 125,00 

80 Άρζρο  Δ-1.6.9 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-1.6.9-Γ 

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε, θαηεγ. 

ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2- 

 Μνλόπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο ηνπνζεηνύκελν ζην βάζξν γέθπξαο ζήκαλζεο, 

ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Η2, ιεηηνπξγηθνχ πιάηνπο W4 (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, 

ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο, νη 

ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.). 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε 

ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

. Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, H4b 

. Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 

. θαηεγνξία W1: <= 0,60 m 

. θαηεγνξία W2: <= 0,80 m 

. θαηεγνξία W3: <= 1,00 m 

. θαηεγνξία W4: <= 1,30 m 

. θαηεγνξία W5: <= 1,70 m 

. θαηεγνξία W6: <= 2,10 m 

. θαηεγνξία W7: <= 2,50 m 

. θαηεγνξία W8: <= 3,50 m 

. Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 

. Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CEζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installationmanual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα). 

Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλάηξέρνλ κέηξν ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία 

βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλαληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιπβδίλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ 

κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO1461. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ : ΔΞΉΝΣΑ        € 60,00 

81 Άρζρο Δ-1.6.11-ΝΣΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-1.6.11-ΝΣ 

Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ2 πνπ ηνπνζεηνύληαη κε έκπεμε, θαηεγ. 

ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2- Μνλόπιεπξν ζηεζαίν αζθαιείαο ηνπνζεηνύκελν 

ζην βάζξν γέθπξαο ζήκαλζεο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ζ2, ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W2 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, 

ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 

ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη πέξαηνο, νη 

ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.). 

Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: . 

Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, H4b 

. Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: . θαηεγνξία W1: <= 0,60 m. θαηεγνξία W2: <= 0,80 m. θαηεγνξία W3: <= 1,00 m. θαηεγνξία W4: <= 1,30 

m. θαηεγνξία W5: <= 1,70 m. θαηεγνξία W6: <= 2,10 m. θαηεγνξία W7: <= 2,50 m. θαηεγνξία W8: <= 3,50 m. . Καηεγνξία 

ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 



. Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 

Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CEζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη 

έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 

Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installationmanual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα). 

Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο 

θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 

Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλάηξέρνλ κέηξν ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία 

βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλαληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιπβδίλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλεηεο αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ 

κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO1461. 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο  

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ :ΟΓΓΝΣΑ          € 80,00 

82 Άρζρο Δ-4.1 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-4.1-Γ ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γεθπξψλ, γαιβαληζκέλνη, κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο 

L(πξάζηλε εηηθέηα), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN50 mm(ζπείξσκα, threadsize= 2", Dεμ = 60,3 mm, πάρνο ηνηρψκαηνο 3,2 mm), 

κε ηα απαηηνχκελα ηεκάρηα πεξηβνιήο απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ ζηνπο νξζνζηάηεο ησλ 

θηγθιηδσκάησλ. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ ζηδεξνζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζχλδεζεο/ζηεξέσζεο (φια 

γαιβαληζκέλα) 

. ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ ζηδεξνζσιήλσλ ζηνπο νξζνζηάηεο ηνπ θηγθιηδψκαηνο κε κεραληθά κέζα ή/θαη 

ειεθηξνζπγθφιιεζε 

. ε απνθαηάζηαζε ηνπ γαιβαλίζκαηνο ζηηο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο κε πιηθφ βάζεσο ςεπδαξγχξνπ εθαξκνδφκελν ελ ςπρξψ. 

. ε θνπή, ε θάκςε (φπνπ απαηηείηαη) θαη ε απνκείσζε ησλ ζσιήλσλ 

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ γαιβαληζκέλνπ ζσιήλα θηγθιηδσκάησλ. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΝΈΑ ΚΑΙ ΔΝΔΝΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ     € 9,95 

83 Άρζρο Δ-4.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-4.2-Γ ηδεξά θηγθιηδώκαηα 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2652) 

ηδεξά θηγθιηδψκαηα απφ κνξθνζίδεξν θαη ειάζκαηα πνηφηεηαο S235Jθαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

10025-1, δηακνξθσκέλα ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηγθιηδψκαηνο, πιήξσο δηακνξθσκέλσλ ζε εγθαηάζηαζε 

πνπ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο εξγαιεηνκεραλέο, πνπ ζα έρνπλ ππνζηεί θαζαξηζκφ επηθαλείαο κε κεηαιινβνιή ή ακκνβνιή 

πνηφηεηαο SA2 1/2, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ ISO8504-1 θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία κε δχν ζηξψζεηο βαθήο 

βάζεσο ςεπδαξγχξνπ, πάρνπο μεξνχ πκέλα (εθάζηεο) 25 +/- 5 κm 

. ε πάθησζε ησλ νξζνζηαηψλ θαη αληεξίδσλ ζε πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα (δηάλνημε νπήο κε 

θξνπζηηθνπεξηζηξνθηθφ εξγαιείν, θαηαθνξχθσζε θαη πάθησζε κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα), ή ε αγθχξσζή ηνπο κε 

αγθχξηα δηαζηειινκέλεο θεθαιήο ή ξεηηληθήο πάθησζεο 

. ε ζπλαξκνιφγεζε ηνπ θηγθιηδψκαηνο κε θνριίσζε ή/θαη επη ηφπνπ ειεθηξνζπγθφιιεζε 

. ε ηειηθή βαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θηγθιηδψκαηνο κε ειαηφρξσκα αιθπδηθήο ζηιηθφλεο ζε δχν ζηξψζεηο ζπλνιηθνχ πάρνπο 

μεξνχ πκέλα 125 κm  

 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ηνπνζεηεκέλνπ ζηδεξνχ θηγθιηδψκαηνο 

 



Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2652: 100,00% 

Δπξψ : ΓΌΟ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 2,30 

84 Άρζρο Δ-6 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-6-Γ 

ΠΛΑΣΗΚΟΗ ΟΡΗΟΓΔΗΚΣΔ ΟΓΟΤ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6620.1) 

Σνπνζέηεζε πιαζηηθνχ νξηνδείθηε νδνχ κε δχν αληαλαθιαζηηθά ζηνηρεία, θφθθηλν θαη αξγπξφιεπθν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 

ηα Πξφηππα Καηαζθεπήο Δξγσλ (ΠΚΔ) θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-04-00 "Οξηνδείθηεο νδνχ". ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε 

πξνκήζεηα ησλ νξηνδεηθηψλ, ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο,ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο, ε ηνπνζέηεζε θαη 

θαηαθνξχθσζε ηνπ νξηνδείθηε, ε επαλαπιήξσζε ηεο νπήο κε πιηθφ αλάινγν κε ηελ παξαπιήζηα επηθάλεηα ηεο νδνχ θαη ε 

ζπιινγή θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. Σηκή αλά εγθαηεζηεκέλν πιαζηηθφ νξηνδείθηε. 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΤΓΡ 6620.1: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΝΈΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ       € 9,50 

85 Άρζρο Δ-8.2.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-8.2.2-Γ 

Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο, κε ππόβαζξν ηύπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 12899-1- Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζύκβνια από αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηύπνπ 

2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-6541) 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, πιήξσο αληαλαθιαζηηθψλ, κε αλαθιαζηηθφ ππφβαζξν 

ηχπνπ 2, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)" ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο απφ επίπεδν θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ AIMg2 ειαρίζηνπ πάρνπο 3mm, ε εκπξφζζηα 

φςε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη 

ζχκβνια, απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε (ν ηχπνο ηεο νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα), ε δε πίζσ φςε έρεη ρξψκα θαηφ 

(γθξη) θαη θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο πηλαθίδαο, ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο. 

. ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ απφ κνξθνδνθνχο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο ζην θνξέα 

ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο . ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, φια 

γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ΔΝ ISO1461. 

. ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ 

απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ . ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο 

. ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν θαη ε αθαίξεζε απηνχ (φηαλ απαηηείηαη) 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλεο πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο.  

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 6541: 100,00% 

Δπξψ : ΔΚΑΣΝ ΔΝΝΈΑ       € 109,00 

86 Άρζρο Δ-9.4 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-9.4-Γ Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθή κεζαίνπ κεγέζνπο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-6541) 

Με ην παξφλ άξζξν ηηκνινγνχληαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ δηαζηάζεσλ: α. ηξηγσληθέο (Ρ-1) πιεπξάο 0,90 m 

β. νθηαγσληθέο (Ρ-2) εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,90 mγ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-3, Ρ-4) πιεπξάο 0,60 mδ. ηεηξαγσληθέο 

(Ρ-6) πιεπξάο 0,65 mε. θπθιηθέο δηακέηξνπ 0,65 m 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ 

κεκβξάλε ηχπνπ II, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 

"Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)" ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημεο ηεο, . ε πξνζθφκηζε ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο . 

θαη ε ζηεξέσζε ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 

 



Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 6541: 100,00% 

Δπξψ :ΑΡΆΝΣΑ ΣΈΔΡΑ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ       € 44,30 

87 Άρζρο Δ-10,2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-10.2-Γ 

ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN80 mm(3") 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 

ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο 

L(πξάζηλε εηηθέηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN40 mm(ζπεηξψκαηνο: threadsizeR= 3", dεμ = 89,9 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 4,0 mm), 

κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 3,30 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 "Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ειεθηξνζπγθνιιεκέλε θπθιηθή ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ 

ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, κε πξνδηαηξεκέλεο νπέο Φ12 mmγηα θνριίεο Φ9,5 mmζε απνζηάζεηο 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 mαπφ 

ην άθξν ηεο θεθαιήο ηνπ, θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 14 mmκήθνπο 40 

cmή, ελαιιαθηηθά, ραιχβδηλε ειεθηξνζπγθνιεκκέλε ιάκα 10 ρ 20 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη ζπζηξνθήο 

(πεξηιακβάλεηαη ε ξάβδνο ή ε ιάκα). 

. ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 60 cmθαη δηακέηξνπ 50 cm 

. ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε 

ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά)  

 

Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ πηλαθίδσλ 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2653: 100,00% 

Δπξψ : ΑΡΆΝΣΑ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ     € 40,70 

88 Άρζρο Δ-14 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-14-Γ 

ΓΗΚΣΤΧΜΑΣΑ ΣΖΡΗΞΖ ΜΔΓΑΛΧΝ ΠΛΔΤΡΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΗΓΧΝ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2652) 

Καηαζθεπή κεηαιιηθνχ δηθηπψκαηνο ζηήξημεο πιεπξηθψλ πηλαθίδσλ νδνζήκαλζεο κεγάινπ κεγέζνπο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 "Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο". ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

. ε θαηαζθεπή δηθηπσκάησλ απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, 

θιάζεσο L(πξάζηλε εηηθέηα), πνπ ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο κε ειεθηξνθφιιεζε. 

. ε θαηαζθεπή νξζνζηαηψλ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο 

L(πξάζηλε εηηθέηα), κε ηαπσκέλε θεθαιή θαη βάζε απνηεινχκελε απφ ειεθηξνζπγθνιιεκέλε πιάθα, κε νπέο, ε νπνία 

ζπλδέεηαη κέζσ θνριηψλ κε ηελ αληίζηνηρε πιάθα έδξαζεο πνπ ελζσκαηψλεηαη ζην ζεκέιην . ε θαηαζθεπή ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ κειέηε αληηαλεκηθψλ ζπλδέζκσλ κεηαμχ ησλ γεηηνληθψλ δηθηπσκάησλ, απφ γαιβαληζκέλνπο 

ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L(πξάζηλε εηηθέηα), 

. ε δηακφξθσζε ησλ θισβψλ αγθχξσζεο θαη ησλ αληηζηνίρσλ πιαθψλ έδξαζεο, νια γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

ISO1641 

. ε κεηαθνξά ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε δηακφξθσζεο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζέγγηζε ηνπο ζηελ 

ζέζε ηνπνζέηεζεο 

. ε εθζθαθή ζε έδαθνο θάζε είδνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζεκειίνπ . ε θαηαζθεπή (εξγαζία θαη πιηθά) ζεκειίνπ απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 εληφο ηνπ νπνίνπ ελζσκαηψλνληαη νη ηέζζεξηο θισβνί αγθπξίσλ (έλαο γηα θάζε νξζνζηάηε ηνπ 

δηθηπψκαηνο) 

. ε ζπλαξκνιφγεζε, αλχςσζε, ηνπνζέηεζε, θαηαθνξχθσζε θαη θνριίσζε ηνπ θνξέα ζηηο αλακνλέο ησλ θισβψλ αγθχξσζεο, 

κε ρξήζε αλπςσηηθψλ κέζσλ (φηαλ απαηηείηαη) . ε επαλαθνξά ηεο επηθάλεηαο ηνπ νξχγκαηνο ζεκειίσζεο ζηελ αξρηθή ηεο 

θαηάζηαζε (θπζηθφ έδαθνο, έξεηζκα νδνχ, αζθαιηνζθπξφδεκα, πιαθφζηξσζε θιπ) Δπηκεηξνχληαη αλαιπηηθά φια ηα ζηνηρεία 

ηεο θαηαζθεπήο κε βάζε ηνπο ηππνπνηεκέλνπο πίλαθεο βαξψλ ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ δηαηνκψλ ζσιήλσλ θαη ησλ πάζεο 

θχζεσο θνριηψλ. 

Σηκή αλα ρηιηφγξακκν ηνπνζεηεκέλνπ δηθηπψκαηνο ζηήξημεο πιεπξηθψλ πηλαθίδσλ. 

 



Μνλάδα κέηξεζεο : Υηιηφγξακκα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2652: 100,00% 

Δπξψ : ΓΌΟ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 2,50 

89 Άρζρο Δ-15.3 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-15.3-Γ 

Μεηαιιηθόο κόληκνο αλαθιαζηήξαο νδνζηξώκαηνο, κε θνξκό έκπεμεο, κε κηα αλαθιαζηηθή επηθάλεηα 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-6532) 

Αλαθιαζηήξεο νδνζηξψκαηνο (κάηηα γάηαο), πξνζσξηλνί ή κφληκνη, κε ιεία ηελ άλσ επηθάλεηα ηεο θεθαιήο θαη κε εζνρέο γηα 

ηελ πξνζαξκνγή ησλ αλαθιαζηηθψλ ζηνηρείσλ, κε κνξθή, δηαζηάζεηο, ζήκαλζε θαη θσηνκεηξηθέο ηδηφηεηεο ησλ αλαθιαζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1463-1. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη νη δαπάλεο πξνκεζείαο θαη κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ αλαθιαζηήξσλ θαη ηεο θφιιαο δχν 

ζπζηαηηθψλ, ράξαμεο ησλ ζεκείσλ ηνπνζέηεζεο ζην νδφζηξσκα, ηνπηθνχ θαζαξηζκφ ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπνζέηεζεο θαη 

ζπγθφιιεζεο ησλ αλαθιαζηήξσλ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) ηνπνζεηεκέλνπ αλαθιαζηήξα. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 6532: 100,00% 

Δπξψ :ΠΈΝΣΔ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ        € 5,30 

90 Άρζρο Δ-18.2 ΟΓΝ ΚΠΣ-Δ-17.2-Γ 
Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθό 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-7788) 

Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ 

(δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα 

ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 

05-04-02-00 "Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ" ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

. ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπο . ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ 

ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε . ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε 

(ζηίμε-πηθεηάξηζκα) 

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

. ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ . ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο 

δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζε ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 

 

 Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεηξαγσληθά κέηξα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΙΚ 7788: 100,00% 

Δπξψ : ΓΈΚΑ ΈΞΙ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 16,50 

 

 

ΟΜΑΓΑ Σ: ΔΡΓΑ ΠΡΑΗΝΟΤ 

 
91 Αξζξν Γ12 ΠΡ ΚΠΣ-ΓΨ2  

Γέλδρα θαηεγνξίαο Γ2 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν 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 10-0901-00. 

 

 

 



Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5210: 100,00% 

Δπξψ :ΔΞΙ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ          € 6,50 

92 Άρζρο Γ13 ΠΡ ΚΠΣ-Γ1.3 

Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ3 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν 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 10-0901-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5210: 100,00% 

Δπξψ : ΓΓΔΚΑ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ      € 12,50 

93 Άρζρο Γ21       ΠΡ ΚΠΣ-Γ2.1 

Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ1 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν 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 10-0901-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5210: 100,00% 

Δπξψ :ΓΌΟ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ          € 2,30 

94 Άρζρο Γ2.2 ΠΡ ΚΠΣ-Γ2.2 

Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ2 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν 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 10-0901-00. 

 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5210: 100,00% 

Δπξψ                  ΣΈΔΡΑ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΛΔΠΣΆ        € 4,30 

95 Άρζρο Γ4.2 ΠΡ ΚΠΣ-Γ4.2  

Φπηά πξαλώλ θαηεγνξίαο 2 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220) 

Πξνκήζεηα θπηψλ πξαλψλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ 

πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ κέρξη ηε θχηεπζή ηνπ, πιαγίσλ κεηαθνξψλ, ηπρφλ 

απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη 



κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε ησλ θπηψλ πξαλψλ ζε αξίζηε 

θαηάζηαζε ζην ζπλεξγείν θχηεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-09-01-00.  

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5220: 100,00% 

Δπξψ :ΔΝΑ ΚΑΙ ΔΞΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ         € 1,65 

96 Άρζρο Γ6.1 ΠΡ ΚΠΣ-Γ6.1 

Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε θιπ θπηά θαηεγ. Π1 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ-5220) 

Πξνκήζεηα πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ θαη εηεζίσλ, δηεηψλ, βνιβσδψλ θιπ θπηψλ 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, θνξηνεθθφξησζε, απνζήθεπζε θαη θχιαμε, ηηο δαπάλεο 

ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε 

ησλ πνσδψλ - πνιπεηψλ θπηψλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ 

ΔΣΔΠ 10-05-07-00. 

 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5220: 100,00% 

Δπξψ :ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΟΓΓΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ        € 0,85 

97 Άρζρο Δ2.1 ΠΡ ΚΠΣ-Δ2.1 

Άλνηγκα ιάθθσλ ζε εδάθε γαηώδε - εκηβξαρώδε κε εξγαιεία ρεηξόο- δηαζηάζεσλ 0,30 x0,30 x0,30 m 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5130) 

Αλνηγκα ιάθθσλ ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε εξγαιεία ρεηξφο, 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..  

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5130: 100,00% 

Δπξψ :ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΔΒΓΟΜΉΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ        € 0,75 

98 Άρζρο Δ9.4 ΠΡ ΚΠΣ-Δ9.4 

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5210) 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 2,00 - 4,00 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, 

ιίπαλζεθαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ 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 (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

 Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5210: 100,00% 

Δπξψ : ΔΝΑ ΚΑΙ ΓΈΚΑ ΛΔΠΣΆ       € 1,10 

99 Άρζρο Δ11.1.1 ΠΡ ΚΠΣ-Δ11.1.1 

Τπνζηύισζε δέλδξσλ- κε ηελ αμία ηνπ παζζάινπ- Γηα κήθνο παζζάινπ κέρξη 2,50 m 

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

(ηεκ) (Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5240) 



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. 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5240: 100,00% 

Δπξψ :ΓΌΟ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ         € 2,50 

100 Άρζρο Δ15.1 ΠΡ ΚΠΣ-Δ15.1 

Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα πξαλώλ- Τδξνζπνξά θαη επηθάιπςε κε άρπξν 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5710) 

Δγθαηάζηαζε ριννηάπεηα ζε πξαλή νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ, νπνηνπδήπνηε χςνπο θαη θιίζεο, κε πδξνζπνξά θαη επηθάιπςε 

κε άρπξν, εθηεινχκελε κε εηδηθά κεραλήκαηα (πδξνζπνξέα θαη αρπξνδηψθηε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

10-05-04-00. ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

- Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο ηνπ χδαηνο, ηνπ πιηθνχ ζπνξάο απφ κίγκα νξγαληθνχ θαη ρεκηθνχ 

ιηπάζκαηνο, θφιιαο, ζηαζεξνπνηεηηθνχ εδάθνπο, κπεηνλίηε, θπηηαξίλεο θαη κίγκα ζπφξσλ ριννηάπεηα, ηνπ απαηηνχκελνπ 

αρχξνπ θαη ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο 

- Οη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη κεραληθνχ εμνπιηζκνχ: 

κεραλήκαηνο πδξνζπνξάο (πδξνζπνξέαο), κεραλεκάησλ αρπξνθάιπςεο (αρπξνδηψθηεο θαη ςεθαζηηθφ κεράλεκα γηα ηελ 

εθηφμεπζε ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπγθφιιεζε ηνπ αρχξνπ), βπηίσλ κεηαθνξάο χδαηνο, 

θνξηεγψλ κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ θαη φζσλ άιισλ κεραλεκάησλ θαη κέζσλ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 

πδξνζπνξάο θαη ηεο αρπξνθάιπςεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ κεραλεκάησλ ζηνλ ηφπν ηνπ 

έξγνπ 

- Οη ιηπάλζεηο, νη αξδεχζεηο θαη γεληθφηεξα ε ζπληήξεζε ηνπ ριννηάπεηα (εξγαζία θαη πιηθά) κέρξη ηελ παξαιαβή ηνπ 

απφ ηελ Τπεξεζία. 

- ινη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη θαη αλαιχζεηο (εδαθνινγηθέο αλαιχζεηο, έιεγρνη ηαπηνπνίεζεο ηνπ κίγκαηνο ησλ 

ζπφξσλ, βαζκνχ θαζαξφηεηαο θαη βιαζηηθφηεηαο) 

- Κάζε πξφζζεηε εξγαζία, πιηθά ή κηθξνυιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηξέκαηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5710: 100,00% 

Δπξψ :ΥΊΛΙΑ ΔΚΑΣΝ ΠΔΝΉΝΣΑ         € 1.150,00 

 
101 Άρζρο Σ1.2 ΠΡ ΚΠΣ-Σ1.2 

ρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο θπηώλ- Γηακέηξνπ από 0,61 mθαη άλσ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5330) 

ρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο, ζε έδαθνο νπνηαδήπνηε θιίζεσο, κε εθζθαθή ηνπ εδάθνπο γχξσ απφ ηνλ θνξκφ ηνπ θπηνχ ζε 

βάζνο 10 cmθαη εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ δηδαλίσλ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

10-06-01-00. Πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ.  

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5330: 100,00% 

Δπξψ :ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ       € 0,35 

102 Άρζρο Σ2.1.2 ΠΡ ΚΠΣ-Σ2.1.2 

ρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο θπηώλ- Άξδεπζε θπηώλ κε βπηίν θαη ρξήζε ηξηηεύνληνο δηθηύνπ άξδεπζεο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5321) 

Άξδεπζε θπηνχ κε βπηίν θαη ρξήζε ηξηηεχνληνο δηθηχνπ άξδεπζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

10-06-01-00. Πεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνχ επη ηφπνπ, ε ζηαιία ηνπ βπηηνθφξνπ, ε πξνζαξκνγή ηνπ βπηίνπ 



ζην ηξηηεχνλ δίθηπν κε ηελ θαηάιιειε παξνρή θαη πίεζε ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ηζνθαηαλνκή ηνπ λεξνχ ζε θάζε ζηαιάθηε θαη 

ην πφηηζκα κε πνζφηεηα 12 ltαλά ζηαιάθηε. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)  

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

 Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5321: 100,00% 

Δπξψ :ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΣΡΊΑ ΛΔΠΣΆ          € 0,03 

103 Άρζρο Σ2.2.1 ΠΡ ΚΠΣ-Σ2.2.1 

ρεκαηηζκόο ιεθαλώλ άξδεπζεο θπηώλ- Άξδεπζε ριννηάπεηα κε βπηίν 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΠΡ 5521) 

Αξδεπζε ριννηάπεηα κε βπηίν, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. Πεξηιακβάλεηαη ε 

αμία ηνπ λεξνχ, ε κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ θαη ην πφηηζκα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο ζε πνζφηεηα 5 m3 αλά ζηξέκκα.  

 

Σηκή αλά ζηξέκκα (ζηξ.) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : ηξέκαηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΠΡ 5521: 100,00% 

Δπξψ :ΔΊΚΟΙ ΠΈΝΣΔ           € 25,00 

104 Άρζρο Ζ1.1.2 ΠΡ ΚΠΣ-Ζ1.1.2 

σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm- DN (mm):0 20 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR21), θαηά EN12201-2, ή 

πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN8072 (SF= ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο 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) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 8: 100,00% 

Δπξψ :ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΣΡΙΆΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ        € 0,35 

 
 
105 Άρζρο Ζ1.1.5 ΠΡ ΚΠΣ-Ζ1.1.5 

σιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΡΔ 6 atm- DN (mm):0 40 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm (SDR21), θαηά EN12201-2, ή 

πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN8072 (SF= ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25 ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 

mm. ηελ ηηκή κνλάδνοπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο εμαξηεκάησλ θαηκηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, 

ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, θαη ε εγθαηάζηαζεεπηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη 

δνθηκέο, ζχκθσλα κεηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00.Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο 

ηεο ηάθξνπ. 

 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 



Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 8: 100,00% 

Δπξψ :ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΟΓΓΝΣΑ ΠΈΝΣΔ ΛΔΠΣΆ        € 0,85 

106 Άρζρο Ζ8.1.1 ΠΡ ΚΠΣ-Ζ8.1.1 

ΓΗΑΝΔΜΖΣΔ-ηαιάθηεο-ηαιάθηεοαπηνξπζκηδόκελνο,επηζθέςηκνο 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΗΛΜ 8) 

ηαιάθηεο επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηαπίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 atm. 

Πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηαεμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλθαη 

δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 8: 100,00% 

Δπξψ :ΜΗΓΈΝ ΚΑΙ ΔΊΚΟΙ ΓΌΟ ΛΔΠΣΆ         € 0,22 

 

 

ΟΜΑΓΑ Ε: ΔΡΓΑ ΤΠΟΓΟΜΖ ΟΓΟΦΩΣΗΜΟΤ 

 
 

107 Άρζρο 60.20.40.12 ΖΛΜ ΚΠΣ-60.20.40.12 

ΔΡΓΑΗΔ ΤΠΟΓΟΜΖ ΦΧΣΔΗΝΖ ΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN90 mm 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-5) 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN50086-1 

, ΔΛΟΣ EN50086-2-4 θαη ΔΛΟΣ EN61386 #πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ#, θνξηίνπ παξακφξθσζεο 5% > 

400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια 

ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο 

ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη 

ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 

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

ηνπ Σηκνινγίνπ.  

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο 

 

Μνλάδα κέηξεζεο : 

Αλαζεσξείηαη κε : ΗΛΜ 5: 100,00% 

Δπξψ :ΔΠΣΆ ΚΑΙ ΠΔΝΉΝΣΑ ΛΔΠΣΆ         € 7,50 

 

108 Άρζρο 60.10.85.02 ΖΛΜ ΚΠΣ-60.10.85.02 

ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΦΧΣΗΜΟΤ ΟΓΧΝ ΦΡΔΑΣΗΑ ΔΛΞΖ ΚΑΗ ΤΝΓΔΖ ΤΠΟΓΔΗΧΝ ΚΑΛΧΓΗΧΝ Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ 

60x40 cm 

(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2548) 

Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα B500C, 

κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cmγηα ηα θξεάηηα έιμεο θαη 15 cmγηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα 

ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

- ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

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

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

- ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε 

δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rustprimerςεπδαξγχξνπ θαη 

δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 



- ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  

 

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

 

Μνλάδα κέηξεζεο : Σεκάρηα  

Αλαζεσξείηαη κε : ΟΓΝ 2548: 100,00% 

Δπξψ :ΔΚΑΣ           € 100,00 

 

 
 

ΣΡΗΠΟΛΖ, ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2020 
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