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Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Τεχρε Γεκνπξάηεζεο 

πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1. Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ 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 Τεχρε 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. 

Σχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ  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. Σηηο ηηκέο κνλάδνο 

απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

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

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 

ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

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

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

(αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο 

ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, 

εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα άξζξα 

ηνπ Τηκνινγίνπ.  

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

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

ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ 

Δ.Σ.Υ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

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

θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΥΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 1312Β/2010) 

θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Υπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο 

ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Ωο «θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο» λνείηαη ην θφζηνο ρξήζεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ 

απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ θαη ηελ επέθεηλα δηαρείξηζή ηνπο. 

1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 

Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θ.ιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε 

Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο 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. 

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

εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ 

θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο 

Υπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.5 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, 

εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 

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

Σηηο 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 Υπεξεζία 

θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  

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

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

(β)  Όηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά 

έρεη δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

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

ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, 

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

ηελ ιήςε ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ 

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

ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, 

πνηακψλ, αθηψλ θ.ιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε 

ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, 

ζθπξνδεηήζεηο θ.ιπ.) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο.  

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

‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Τ.Σ.Υ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο 

(κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία 

θ.ιπ.) 

1.9 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο ηνπ έξγνπ, ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο 

νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 

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

ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη 

κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο 

ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε 

απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν.  

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη 

ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

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

ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, 

νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ αλαθέξεηαη 

ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]).  

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

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

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

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

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

θ.ιπ.),  

(β)  ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ 

εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 

απηά θνξείο (ΥΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Η, ΓΔΥΑx 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 Τηκνινγίνπ  

(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.). 
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1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

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

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηελ Υπεξεζία 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. 

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

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

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

κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο 

ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη 

ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο 

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

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

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

δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε εθπξφζσπν ηεο Υπεξεζίαο θαη 

ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ 

ζηελ Υπεξεζία πξνο έιεγρν. 

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

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

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

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

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

πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ 

απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα 

νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά 

ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

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

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

ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο 

θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ 

ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή 

ηεο Υπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

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

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Τελ 

απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά 

φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Έξγνπ. 

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

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

ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο 

ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ιπ.) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ 

φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Υπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα 

ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο 

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

απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε 

ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε 

ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ 

απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο 

ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή 



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

εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

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

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

αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 

παξάγνληαη σο απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

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

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

ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

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

κειέηεο ηθξησκάησλ θ.ιπ. 

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

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

πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

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

απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θ.ιπ.), ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε 

ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

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

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

γηα λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο 

εξγαζίεο. 

Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ 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. 

Τν 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 Τηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

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

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

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

βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ π.ρ.  γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

εξγαζηψλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

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

ιεηηνπξγηθήο εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

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

έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ  θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Κηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο 

(π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα 

ηνπ έξγνπ θαη απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Οη δαπάλεο επηζθφπεζεο ησλ κειεηψλ ηνπ έξγνπ θαη ηπρφλ ζπκπιεξψζεηο ηξνπνπνηήζεηο, 

εθφζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην άκεζν θφζηνο. 

(8) Οη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σρέδην Αζθάιεηαο θαη Υγείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο 

θαη Υγείαο), ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

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

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

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

εγθαηαζηάζεσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο 

λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο 

επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ αζθάιηζε). 

(β)  Φξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Φξήζεσο - ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε 

ρξήζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ) 

(2) Πξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε 

δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα πξνβιεπφκελεο 

λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Τν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν 

αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

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

απηνθηλήησλ 

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

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο 

(8) Σπληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Τφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10) Τν 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 Τηκνιφγην, απνδεθηά φκσο 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο 

απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ 

ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

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

ζθπξφδεκα, PVC θ.ιπ. 

Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 

ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ 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 Τηκνιφγην 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Τηκνιφγην. 

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

δηάκεηξνο. 

 

 

 



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

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο 

ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Τν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) Σηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

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

ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 

ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Τν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

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

Τηκνινγίνπ. 
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1. ΠΡΟΔΡΓΑΙΔ - ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ 

Α.Σ. : Β1 

Άξζξν : ΟΙΚ 20.30 Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθώλ κε κεραληθά κέζα 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2171 100% 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ πξνο κεηαθνξά πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, 

εθβξαρηζκψλ θαη θαηεδαθίζεσλ, κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ γηα ηελ θφξησζε, εθθφξησζε θαη 

ινηπνχο ρεηξηζκνχο ηνπ θαη κε ηελ δηάζηξσζή ηνπο κεηά ηελ εθθφξησζε. ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ε δαπάλε αλακνλήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ θφξησζε. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν νξχγκαηνο.  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 0,80 

(Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ  ΛΔΠΣΑ 

 

 
Α.Σ. : Β2 

Άξζξν : Ν ΟΙΚ 20.30 πλνιηθή δηαρείξηζε (ζπγθέληξσζε, θόξησζε, κεηαθνξά, εθθόξησζε, θιπ) 

πξντόλησλ θαζαίξεζεο από ηνπ ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο απηώλ (πρ θαηά κήθνο ηεο 

βξαρνπαγίδαο θαηάληη ηνπ πξαλνύο, έσο ηνπ ζεκείνπ ζσξεύζεσο γηα θόξησζε 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2171 100% 

πλνιηθή δηαρείξηζε (ζπγθέληξσζε, θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, θιπ)πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 

εθβξαρηζκψλ απφ ηνπ ζεκείνπ ζπγθέληξσζεο απηψλ (πρ θαηά κήθνο ηεο βξαρνπαγίδαο θαηάληε 

ηνπ πξαλνχο, έσο ηνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο γηα θφξησζε (πρ πιαηεία εηζφδνπ θάζηξνπ θάησ πφιεο), 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη κε ην νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ηξφπν κεηαθνξάο (πρ 

ηαηληφδξνκνη, κνλφηξνρα, κηθξνί εξπηζηξηνθφξνη θνξησηέο πιάηνπο πεξίπνπ 1,00κ, θιπ), 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε αλακνλήο ηνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ θαηά ηελ θφξησζε, ζην 

επηιεγκέλν ζεκείν ηειηθήο θφξησζεο. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζε φγθν θφξησζεο.  

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 25,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ 

 
 

 

Α.Σ. : Β3 

Άξζξν : ΝΟΙΚ 20.42 Καζαξή κεηαθνξά πξντόλησλ εθζθαθώλ εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ θαη 

θαζαηξέζεσλ, κε απηνθίλεην 

 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2180 100% 

Μεηαθνξά κε απηνθίλεην ελφο θπβηθνχ κέηξνπ πάζεο θχζεσο πξντφλησλ εθζθαθψλ, εθβξαρηζκψλ θαη 

θαζαηξέζεσλ, πέξαλ ηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη εθάζηνηε απφ ηελ Τπεξεζία ή πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

κειέηε, ρσξίο ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ δηάζηξσζε ζηνλ ρψξν απφζεζεο, αλά ρηιηφκεηξν δηαδξνκήο 

εκθφξηνπ απηνθηλήηνπ ζε νπνηαδήπνηε νδφ. 

Σηκή αλά θπβνρηιηφκεηξν (m3.km) ζε φγθν νξχγκαηνο.  

ΔΤΡΩ   (Αξηζκεηηθά) : 0,25 

           (Οινγξάθσο) : ΔΙΚΟΙ ΠΔΝΣΔ ΛΔΠΣΑ 



Α.Σ. : Β4 

Άξζξν : Ν ΟΙΚ 22.18                            Απόζπαζε - θαζαίξεζε θαη ηεκαρηζκόο ησλ  επηθξεκάκελσλ  ραιαξώλ βξαρσδώλ 

ηεκαρώλ πνπ έρνπλ δηαζηάζεηο από 1 έσο 5κ3, ζε νπνηνδήπνηε ύςνο θαη ζε 

νπνηαδήπνηε θιίζε ηνπο πξαλνύο 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2253 100% 

Απφζπαζε - θαζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ησλ επηθξεκάκελσλ ραιαξψλ βξαρσδψλ ηεκαρψλ πνπ έρνπλ 

δηαζηάζεηο απφ 1 έσο 5κ3, ζε νπνηνδήπνηε χςνο θαη ζε νπνηαδήπνηε θιίζε ηνπο πξαλνχο, ζχκθσλα 

κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηελ κειέηε, θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ηε παξνχζα ηηκή πεξηιακβάλεηαη: 

1. Ο ΟΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΧΝ ΥΑΛΑΡΧΝ ΒΡΑΥΧΓΧΝ ΣΔΜΑΥΧΝ Ο ΟΠΟΗΟ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΑΠΌ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ 

ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΑΝΑΡΡΗΥΗΣΧΝ ΓΔΧΛΟΓΧΝ, ΜΔ ΣΖΝ ΒΟΖΘΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ (πρ γξχιινο) 

2. Ζ αζθαιήο θαη πξνζεθηηθή απφζπαζε ηνπ ηεκάρνπο, ν νπνίνο κε ειεχζεξε πηψζε ζα θαηαιήμεη 

ζηε βξαρνπαγίδα ηεο βάζεο ηνπ πξαλνχο. 

ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΑΠΟΠΑΖ ΣΔΜΑΥΧΝ ΑΝΧ ΑΠΟ 5κ3, ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ, Δ ΤΝΓΤΑΜΌ 

ΚΑΗ ΜΔ ΣΖΝ ΖΓΖ ΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΖ ΒΡΑΥΟΠΑΓΗΓΑ ΜΗΚΡΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε 

παξνχζα ηηκή) 

ηελ ηηκή πην αλαιπηηθά πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο 

ζηαιίεο ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κέρξη ηελ ζέζε ρξήζεο ηνπο, θιπ 

* ηεο εξγαζίαο νπηηθνχ ειέγρνπ θαη απφζπαζεο ηνπ ηεκάρνπο, 

* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηνπηθψλ πξνζπειάζεσλ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, εθεδξηθφο 

αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα (θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, ηκάληαο, 

ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο εμνπιηζκνχ 

θαη εξγαιείσλ). 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ εξγαιείσλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

 

πκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο - ππνζηειψζεηο, ν 

έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο 

θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο θαζαίξεζεο. 

Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) πιήξσο απνθνπηνκέλσλ ε απνζπαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

Με ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία, 

πδξαπιηθέο ζθήλεο θιπ). 

Τιμή ανά κσβικό μέτρο (m3).  

 

ΔΥΡΩ (Αριθμητικά) : 70,00  

      (Ολογράφως) : ΔΒΓΟΜΗΝΤΑ 



Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 10 

Α.Σ. : Β5 

Άξζξν : Ν ΟΙΚ 22.02 Καζαίξεζε ιηζνδνκήο ή παξεκθεξείο θαηαζθεπέο πάζεο θύζεσο, πνπ έρνπλ 

θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ ζηήξημε βξάρνπ, ζε πεξηνρέο κεγάινπ ύςνπο, ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε ηνπ πξαλνύο 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2204 100% 

Καζαίξεζε ιηζνδνκήο ε παξεκθεξείο θαηαζθεπέο πάζεο θχζεσο, πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί γηα ηελ 

ζηήξημεο βξάρνπ, ζε πεξηνρέο κεγάινπ χςνπο, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη κε νπνηαδήπνηε θιίζε ηνπ 

πξαλνχο, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, ηελ κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε αζθαιήο θαη πξνζεθηηθή απφζπαζε ηεο ιηζνδνκήο, ε νπνία κε ειεχζεξε πηψζε ζα 

θαηαιήμεη ζηε βξαρνπαγίδα ηεο βάζεο ηνπ πξαλνχο 

πκπεξηιακβάλεηαη 

* ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο απφ ηελ βξαρνπαγίδα ζηηο ζέζεηο ζσξεχζεσο, γηα ηελ 

κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα ηηκή). 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, εθεδξηθφο 

αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, ηκάληαο, 

ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο εμνπιηζκνχ 

θαη εξγαιείσλ). 

 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

 

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

 
ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 30,00 

(Οινγξάθσο) : ΣΡΙΑΝΣΑ 
 
 

 

Α.Σ. : Β6 

Άξζξν : Ν ΟΙΚ 20.01 Καζαξηζκόο θαη αθαίξεζε θπηνθάιπςεο ηνπ πξαλνύο (πρ ξίδεο ζάκλσλ, 

δέλδξσλ) κε κεγάιε πξνζνρή ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη θιίζε ηνπ πξαλνύο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2204 100% 

Καζαξηζκφο θαη αθαίξεζε θπηνθάιπςεο ηνπ πξαλνχο(πρ ξίδεο ζάκλσλ, δέλδξσλ)κε κεγάιε 

πξνζνρή ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη θιίζε ηνπ πξαλνχο, κε ηελ ρξήζε απιψλ κεραληθψλ κέζσλ 

θαη ρεκηθψλ νπζηψλ. 

Ζ εθζάκλσζε θαη ν θαζαξηζκφο ζα γίλεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, είηε κε κεραληθά κέζα αλ ππάξρεη 

πξφζβαζε είηε ρεηξνλαθηηθά αλ δελ είλαη δπλαηή ε πξφζβαζε κεραλεκάησλ 

Πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ ζηηο ζέζεηο θφξησζεο. ηελ ηηκή 

πνην αλαιπηηθά πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

1. ΣΟΤ ΟΠΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΖ ΦΤΣΟΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΒΡΑΥΧΓΧΝ ΣΔΜΑΥΧΝ Ο ΟΠΟΗΟ ΘΑ ΓΗΝΔΗ ΑΠΌ 

ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟ ΤΝΔΡΓΔΗΟ ΑΝΑΡΡΗΥΗΣΧΝ (ΔΝΑΔΡΗΣΧΝ) 

2. Σεο αζθαινχο θαη πξνζεθηηθήο απφζπαζεο ησλ πξντφλησλ θπηνθάιπςεο (πρ ξίδεο ζάκλσλ, 

δέλδξσλ), ηα νπνία κε ειεχζεξε πηψζε ζα θαηαιήμνπλ ζηε βξαρνπαγίδα ηεο βάζεο ηνπ πξαλνχο 

(δελ πεξηιακβάλεηαη θαηαζθεπή ηεο βξαρνπαγίδαο ζηε παξνχζα ηηκή). 

3. Σήο πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φινπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 

κε ηηο ζηαιίεο ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κερξη ηελ ζέζε ρξήζεο ηνπο, θιπ 

4. Σεο πηζαλήο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ 

αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

5. θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 



6. ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

 

7. ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, εθεδξηθφο 

αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, ηκάληαο, 

ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο εμνπιηζκνχ 

θαη εξγαιείσλ). 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ εξγαιείσλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαζαξηδφκελεο επηθάλεηαο (m2).  

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 8,00  

         (Οινγξάθσο) : ΟΚΣΩ 

 

 
Α.Σ. : Β7 

Άξζξν : Ν ΟΙΚ 22.16 Σεκαρηζκόο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ησλ κεκνλσκέλσλ βξαρσδώλ ηεκαρώλ, 

πξνηόλησλ θαζαίξεζεο-απόζπαζεο ή ππαξρόλησλ  ζην πξαλέο (θαηάληε) 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2253 100% 

Σεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ ζηνηρείσλ ησλ κεκνλσκέλσλ βξαρσδψλ ηεκαρψλ, πξντφλησλ 

θαζαίξεζεο-απφζπαζεο ή ππαξρφλησλ ζην πξαλέο (θαηάληε), γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο 

απφξξηςεο, ζε θαηάιιειεο δηακέηξνπ ηεκάρηα. 

ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΔΣΑΗ Ο ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΣΔΜΑΥΗΜΟ ΒΡΑΥΧΓΧΝ ΣΔΜΑΥΧΝ, ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΛΗΘΟΠΛΖΡΧΖ 

ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΣΟΗΥΟΤ. 

ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΣΗΜΖ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΑΝΑΡΡΗΥΗΣΧΝ, 

ΓΗΟΣΗ ΟΗ ΔΝ ΛΟΓΧ ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑΝΣΖ ΣΧΝ ΠΡΑΝΧΝ ΣΟΤ ΒΡΑΥΟΤ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ θαη ε 

ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, κεηά απφ ηεκαρηζκφ ηνπ φγθνπ βξαρσδψλ ηεκαρψλ, ζηηο ζέζεηο ζσξεχζεσο 

γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα ηηκή) ζηηο ζέζεηο θφξησζεο γηα απφξξηςε. 

Τιμή ανά κσβικό μέηρο (m3) 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 45,50 

(Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΠΔΝΣΔ ΚΑΙ ΠΔΝΗΝΣΑ ΛΔΠΣΑ 
 
 
 

Α.Σ. : Β8 

Άξζξν : ΝΟΙΚ 23.06 Ιθξηώκαηα ζηδεξά ζσιελσηά, πνιύ κεγάινπ ύςνπο θαη έσο 20κ, σθειίκνπ 

θνξηίνπ 500 έσο 1000 Kg/m2, κε δάπεδν εξγαζίαο από καδέξηα, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 

ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2303 100% 

Ηθξηψκαηα ζηδεξά ζσιελσηά, πνιχ κεγάινπ χςνπο θαη έσο 20κ, σθειίκνπ θνξηίνπ 500 έσο 1000 Κg/m2, 

κε δάπεδν εξγαζίαο απφ καδέξηα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ην ελνίθην ησλ κεηαιιηθψλ πιαηζίσλ θαη ζηεξηγκάησλ, ε κεηαθνξά ησλ 

πάζεο θχζεσο πιηθψλ κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ ζα κεηαθεξζνχλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε εξγαζία 

ζπλαξκνιφγεζεο θαη απνζπλαξκνιφγεζεο ησλ ηθξησκάησλ θαη ε θζνξά ηεο μπιείαο θαη ησλ κεηαιιηθψλ 

κεξψλ. 

Σα ηθξηψκαηα ζα είλαη επαξθψο ζηεξεσκέλα επί ηεο επηθαλείαο ησλ βξαρσδψλ επηθαλεηψλ, κέζσ 

θαηάιιεισλ αγθπξίσλ θαη ινηπψλ κεηαιιηθψλ παξεκβιεκάησλ, ζε επαξθή θάλλαβν, ψζηε λα κε 

παξνπζηάδνπλ θηλεηφηεηα θαη κεγάια βέιε θάκςεσο θαη ζα θέξνπλ επίζεο θηγθιηδψκαηα αζθαιείαο 

θαη θιίκαθεο αλφδνπ. 
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Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ηερληθψλ απαηηήζεσλ, ν αλάδνρνο ζα ζπληάμεη ζρεηηθή ζηαηηθή κειέηε, 

ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο νκνίσλ έξγσλ, θαη ζα πηζηνπνηήζεη ηελ απαηηνχκελε 

θνξηντθαλφηεηα ηεο θαηαζθεπήο. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ βξαρσδψλ επηθαλεηψλ πνπ ζηεξεψλνληαη 

ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

Χο επηθάλεηα πξνο επηκέηξεζε ιακβάλεηαη ε αλεπηπγκέλε επηθάλεηα ηεο φςεο ησλ βξαρσδψλ επηθαλεηψλ 

επί ηεο νπνίαο εθηεινχληαη νη εξγαζίεο, πξνζαπμαλφκελε θαηά ηηο παξάπιεπξεο πξνεμνρέο ηνπ 

ηθξηψκαηνο, εθ' φζνλ έρνπλ βάζνο κεγαιχηεξν απφ 0,20 π. Γελ πεξηιακβάλνληαη ελδερφκελεο 

θνξσλίδεο, θνξλίδεο θιπ. Δλαιιαθηηθά, φηαλ ην ηθξίσκα ρξεζηκνπνηείηαη σο δάπεδν εξγαζίαο 

(επηθάλεηα θάηνςεο κεγαιχηεξε ηεο πιεπξηθήο επηθαλείαο) σο επηθάλεηα γηα ηελ επηκέηξεζε 

ιακβάλεηαη ε θάηνςε ηνπ ηθξηψκαηνο. 

Πνην αλαιπηηθά ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 
* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εξγαζίαο ζχλδεζήο ησλ αθ ελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθ εηαίξνπ κε ηηο θαηαθφξπθεο ε νξηδφληηεο 

αγθπξψζεηο 

* αγθπξψζεσλ, πνπ θαη' ειάρηζην ζα ηνπνζεηεζνχλ αγθχξηα Μ20 ζε θαηάιιειν θάλλαβν, ελδεηθηηθνχ 

ηχπνπ ΖΑ5-ΔΚ. πνηφηεηαο Α4 ηεο ΖΗΔΣΗ, κε ζπγθνιιεηηθή χιε απφ επνμεηδηθή ξεηίλε ελδεηθηηθνχ 

ηχπνπ ΖΗΣ-ΚΔ 500 ηεο ηδίαο εηαηξείαο.έ θάζε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ αγθχξηα ζα πξνδηαγξαθνχλ απφ 

ηελ ζηαηηθή κειέηε ε νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα ηηκή. 

* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηνπηθψλ πξνζπειάζεσλ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

* πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο ζηαιίεο 

ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κέρξη ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θιπ 

* απνζπλαξκνιφγεζε ησλ κεηαιιηθψλ θαη μχιηλσλ κεξψλ ηνπ ηθξηψκαηνο θαη κεηαθνξάο απηνχ ζέ άιιε 

ζέζε. 

* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

Δπηπιένλ ζηε ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε εμεηδηθεπκέλε εξγαζία απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ 

(ελαεξηηψλ), καδί κε ηνλ απαηηνχκελν εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο απηψλ. 

Π.Υ ν εμνπιηζκφο ζα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζην: -Κξάλνο 

εξγαδνκέλσλ ζε χςνο 

-Εψλε αζθαιείαο ελαεξίηε παληφο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο -Γηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο -ηαζεξνπνηεηήο 

ζέζεο εξγαζίαο -ρνηληά 

-Δθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο - Αλαβαηήξαο 

-Καηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ 

-Ηκάληαο-ζθάια πνδηνχ 

-χλδεζκνη 

-Ηκάληεο 

-Σξνραιία έιμεο θνξηίσλ 

-Κάζηζκα ελαεξίηε 

-άθν εμνπιηζκνχ θαηεξγαιείσλ 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 01-03-00-00 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ)  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (Μ2).  

 

ΔΤΡΩ     (Αξηζκεηηθά)    : 21,00 

      (Οινγξάθσο): ΔΙΚΟΙ ΔΝΑ 



 

2. ΛΙΘΟΓΟΜΔ - ΑΓΚΤΡΩΔΙ 

Α.Σ. : Β9 

Άξζξν : Ν ΟΙΚ 34.02 Κιείζηκν θαξζηηθώλ θελώλ ηνπ βξάρνπ κε ιηζνπιήξσηε θαηαζθεπή, ζε 

νπνηαδήπνηε ζέζε θαη θιίζε ηνπ πξαλνύο, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ 

ιηζνπιήγκαηνο νλνκαζηηθήο αληνρήο θαη' ειάρηζην 5Μpa 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2253 100% 

 

Κιείζηκν θαξζηηθψλ θελψλ ηνπ βξάρνπ κε ιηζνπιήξσηε θαηαζθεπή, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη θιίζε 

ηνπ πξαλνχο, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ιηζνπιήγκαηνο νλνκαζηηθήο αληνρήο θαη' ειάρηζην 5Μpa, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ιηζφδεκα πνπ ζα γίλεη κε ηα ρέξηα ρσξίο ηε ρξήζε 

κεραληθψλ κέζσλ, απνηεινχκελν απφ ηνπηθνχο ιίζνπο πνπ έρνπλ παξαρζεί απφ ηνλ θαηάιιειν 

ηεκαρηζκφ ησλ βξαρσδψλ ηεκάρσλ (δελ πεξηέρεηαη ζηε παξνχζα ηηκή). 

 πκπεξηιακβάλεηαη  

* ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε αλάκημε (ρεηξνλαθηηθά ή κε αλακηθηήξα 

ζθπξνδέκαηνο), ε δηάζηξσζε ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο, ε ζπκπχθλσζε θαη ε 

δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο αξραηνινγηθήο πξνζηαζίαο. 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα (θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 50,00 

(Οινγξάθσο) : ΠΔΝΗΝΣΑ 

 

Α.Σ. : Β10 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ Β-6                  Καηαζθεπή ηνίρνπ αλαθνπήο θαηαπηώζεσλ από ιηζνδνκή, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη θιίζε 

ηνπ πξαλνύο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΔΟ 2253 100% 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνίρνπ αλαθνπήο θαηαπηψζεσλ απφ ιηζνδνκή, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη θιίζε 

ηνπ πξαλνχο, κε ηελ ρξήζε θαηάιιεινπ ιηζνπιήγκαηνο νλνκαζηηθήο αληνρήο θαη' ειάρηζην 5Μpa, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, κε ιίζνπο ζπιιεθηνχο 

απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ, φπσο θαζνξίδεηαη ζηε κειέηε, κε ρξήζε αζβεζηνηζηκεληνθνληάκαηνο 

δφκεζεο αλαινγίαο 1 κ3 άκκνπ πξνο 150 ργξ. ηζηκέληνπ θαη 120 ργξ. αζβέζηνπ, ρσξίο αξκνιφγεκα 

κε ηζηκεληνθνλία. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη 

*ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ πιηθψλ θνληάκαηνο, ε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, 

ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο θαηαζθεπήο ηνπ ηνίρνπ θαη ηεο ζεκειίσζή ηνπ πνπ ζα γίλεη κε ηα ρέξηα 

ρσξίο ηε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε εξγαζίαο θαη πιηθψλ, πνπ ζα απαηηεζεί 

γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

αξραηνινγηθήο πξνζηαζίαο. 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ, κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ 
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πξαλνχο), θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ηνίρνπ απφ ιηζνδνκή.  

 

 ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 60,00 

(Οινγξάθσο) :ΔΞΗΝΣΑ 

 

 
Α.Σ. : Β11 

Άξζξν : Ν ΟΙΚ 22.17 Σεκαρηζκόο θαη δηαινγή πξντόλησλ θαζαίξεζεο - απόζπαζεο κεκνλσκέλσλ 

ραιαξώλ βξαρσδώλ ηεκαρώλ, πξντόλησλ θαζαίξεζεο-απόζπαζεο ήππαξρόλησλ ζην 

πξαλέο (θαηάληε), γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ θαηαζθεπή ιηζνπιήγκαηνο (ιηζνδνκή, 

ηνίρνη) 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2253 100% 

Σεκαρηζκφο θαη δηαινγή πξντφλησλ θαζαίξεζεο-απφζπαζεο κεκνλσκέλσλ ραιαξψλ βξαρσδψλ ηεκαρψλ, 

πξντφλησλ θαζαίξεζεο-απφζπαζεο ε ππαξρφλησλ ζην πξαλέο (θαηάληε), γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ 

θαηαζθεπή ιηζνπιήγκαηνο (ιηζνδνκή, ηνίρνη), ζε θαηάιιειεο δηακέηξνπ ηεκάρηα, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε, ηηο αξραηνινγηθέο δεζκεχζεηο, ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΣΗΜΖ ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ΠΡΟΘΔΣΖ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΜΔΝΟΤ ΤΝΔΡΓΔΗΟΤ ΑΝΑΡΡΗΥΗΣΧΝ, 

ΓΗΟΣΗ ΟΗ ΔΝ ΛΟΓΧ ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΚΑΣΑΝΣΗ ΣΧΝ ΠΡΑΝΧΝ ΣΟΤ ΒΡΑΥΟΤ. 

πκπεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ θαη ε 

ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, κεηά απφ ηεκαρηζκφ ηνπ φγθνπ βξαρσδψλ ηεκαρψλ, ζηηο ζέζεηο ζσξεχζεσο 

γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο (δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα ηηκή) ζηηο ζέζεηο θφξησζεο γηα απφξξηςε. 
 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 60,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΞΗΝΣΑ
 

 

Α.Σ. : Β12 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ - 60                           Παζεηηθά αγθύξηα νιόζσκεο πάθησζεο, βξαρσδώλ πξαλώλ , αγθύξσζεο 

πιεγκάησλ, ζπξκαηόζρνηλσλ ή βξαρνπαγίδσλ, θιπ, θέξνπζαο ηθαλόηεηαο 230ΚΝ, 

αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο ηεο ήισζεο, κε ηε δαπάλε δηάηξεζεο, από ράιπβα θαηεγνξίαο 

Β500c, ζύκθσλα κε ηελ EΣEΠ 12-03-03-04 δηακέηξνπ Φ28 

 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΥΔΡ 7025 100% 

Παζεηηθά αγθχξηα νιφζσκεο πάθησζεο, βξαρσδψλ πξαλψλ, αγθχξσζεο πιεγκάησλ, ζπξκαηφζρνηλσλ ή 

βξαρνπαγίδσλ, θιπ, θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 230ΚΝ θαηάιιειεο δηαηνκήο, αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο ηεο 

ήισζεο, ρσξίο ηελ δαπάλε δηάηξεζεο, απφ ράιπβα θαηεγνξίαο Β500C, ζε νπνηνδήπνηε χςνο, ζε 

νπνηαδήπνηε θιίζε θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, 

θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 12-03-03-04 "Απιά αγθχξηα ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ ζπλερνχο πάθησζεο 

(αγθχξηα SΝ)" 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

α)Σεο πξνκήζεηαο θαηάιιεισλ αγθπξίσλ, ηνπ ηζηκεληελέκαηνο θαη φισλ ησλ εμαξηεκάησλ, πιηθψλ 

θαη κηθξνυιηθψλ (πιάθα έδξαζεο, θνριίεο θ.ι.π. β)Σήο κεηαθνξάο ηνπο ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, 

δειαδή απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κέρξη ηεο ζέζεο ελζσκάησζεο. 

γ)Σεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ αγθπξίνπ, έγρπζεο ηνπ θαηάιιεινπ ηζηκεληελέκαηνο, ηεο ειαθξάο 

ηάλπζεο/ζχζθηγμεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζηεξέσζεο κέζσ θαηάιιεινπ δπλακφθιεηδνπ, έρνληαο 

ην αλαγθαίν πξνεμέρνλ κήθνο γηα ηελ ζχλδεζε, κε ηνπο απαηηνχκελνπο ειέγρνπο. 

δ)Σεο πξνζέγγηζεο, κεηαθηλήζεσλ απφ ζέζε ζε ζέζε εξγαζίαο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο 

φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ, θαζψο θαη θάζε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη 



γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη ηε δηαξθή ιεηηνπξγία ηεο ήισζεο, ζχκθσλα κε ηε 

ζρεηηθή κειέηε θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

ε) ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ, κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), 

θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

ζη)ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

δ)Γηάηξεζε νπήο θαηάιιεινπ δηακεηξήκαηνο, νπνηνπδήπνηε βάζνπο, ηεκαρψλ βξάρνπ, ζε απφηνκα 

πξαλή θαη ζε νπνηνδήπνηε χςνο, θιίζε ή γεσινγηθφ ζρεκαηηζκφ, κε δηαηξεηηθφ κεράλεκα κηθξψλ 

δηαζηάζεσλ (wagondrill)ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέοζπλζήθεο, ηελ κειέηε, ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 

Ζ δηάηξεζε ησλ αγθπξίσλ ζε απφηνκα πξαλή γίλνληαη κε ηελ αλάξηεζε ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (αλαξξηρηηέο - ελαεξίηεο)πάλσ ζην βξάρν κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ 

θαισδίσλ απ’ ηελ θνξπθή ηνπ πξαλνχο. 

Σν δηαηξεηηθφ κεράλεκα, αλαξηάηαη ζε νδεγνχο θαη θηλείηαη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Σν κεράλεκα 

ζηαζεξνπνηείηαη ζηηο ζέζεηο φπνπ πξφθεηηαη λα γίλεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ αγθπξίνπ θαη εθηειείηαη 

ε δηάηξεζε ηεο νπήο κε δηαηξεηηθή ζηήιε ππφ γσλία πξνο ην βξαρψδεο πξαλέο. ηε ζπλέρεηα 

κεηαθηλείηαη ζε άιιε ζέζε, κε ηνλ νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ηξφπν. 

Πεξηιακβάλεηαη επίζεο, ν θαζαξηζκφο θαη έθπιπζε ηεο δηαλνηγφκελεο νπήο, γηα ηελ ππνδνρή ηνπ 

αγθπξίνπ ε ηεο ήισζεο (ην αγθχξην δελ πεξηιακβάλεηαη ζηε παξνχζα ηηκή). 

 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ηεο 

απψιεηαο πιηθνχ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 12-03-03-04 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ)  

Σηκή αλά κέηξν (κκ) ξάβδνπ αγθχξσζεο απφ ράιπβα νπιηζκψλ Β500C, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

ζπεηξψκαηνο, ηεο δαπάλεο δηάηξεζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 

ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

Γιάμετρος Φ28.  

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 175,00  

(Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟN EBΓΟΜΗΝΣΑ ΠΔΝΣΔ 
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3.ΜΔΣΑΛΛΙΚΑ ΠΛΔΓΜΑΣΑ - ΒΡΑΥΟΠΑΓΙΓΔ 

Α.Σ. : 13 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ Β16Β Δπέλδπζε πξαλώλ κε πιήξσο αγθπξνύκελν γαιβαληζκέλν πιέγκα, ζε 

                                     νπνηαδήπνηε ζέζε πξαλνύο γηα ζπγθξάηεζε βξαρσδώλ θαηαπηώζεσλ 

Κωδικοί αναθεώρηζης: ΝΟΔΟ 2311 50%, ΝΟΔΟ 2312 50% 
 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε ηνπνζέηεζε γαιβαληζκέλνπ πιέγκαηνο, κεηά ησλ απαηηνχκελσλ 

αγθπξψζεσλ, γηα ηελ επέλδπζε βξαρψδνπο πξαλνχο νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο, 

ηε κειέηε θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζε νπνηαδήπνηε ζέζε πξαλνχο 

γηα ζπγθξάηεζε θαηαπηψζεσλ, αγθπξσκέλν ζε θάλλαβν ψζηε λα ζπγθξαηεί ζηηο ζέζεηο ηνπο ηα ηεκάρηα, 

πνπ ζα ραιαξσζνχλ θαη ζα απνηειείηαη γεληθά απφ: 

α) ζπξκαηφπιεγκα απφ ράιπβα εθειθπζηηθήο αληνρήο ηνπιάρηζηνλ 1700Ν/mm2 πάρνπο d=3mm, απιήο 

ζηξέςεο, κε δηαζηάζεηο βξφρνπ ην πνιχ 8Υ15 cm. κε ηνπο ζπλδεηήξεο ζχλδεζεο ησλ θχιισλ κεηαμχ 

ηνπο, αγθπξσκέλν ζε θάλλαβν 

β) ζπξκαηφζρνηλα ηάλπζεο νξηδφληηα, θάζεηα ή θαη δηαγψληα, ελίζρπζεο ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο. 

Πνην αλαιπηηθά ην κφληκν αγθπξσκέλν πιέγκα ζα έρεη ηα αθφινπζα εηδηθά ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά: 

1. Κπςεινεηδήο δνκή κε νξζνγσληθά θάηλσκα εκβαδνχ 16m2 (4Υ4m) κε έλαλ ήιν ζηεξέσζεο ζε θάζε 

γσληά 

2. Μεηαιιηθφ πιέγκα, κε πάρνο θαισδίνπ 3mmθαη δηάκεηξν θπςέιεο 65mm. Σα πιέγκαηα δηαλέκνληαη 

ζε ξνιά ζπγθεθξηκέλσλ δηαζηάζεσλ (πιάηνο Υ κήθνο). Ζ έλσζε ησλ γεηηνληθψλ πιεγκάησλ γίλεηαη 

κε εηδηθνχο ζπλδεηήξεο, ηνπνζεηψληαο απφ έλα ζπλδεηήξα ζε θάζε θπςέιε. 

3. Καιψδηα έληαζεο δηακέηξνπ 10mm πνπ ηνπνζεηνχληαη ζην θάλλαβν ησλ ειψζεσλ ζηεξέσζεο θαη 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξναηξεηηθά γηα ζπκπιεξσκαηηθή ζηεξέσζε ηνπ πιέγκαηνο ιφγσ κνξθνινγηθψλ 

απαηηήζεσλ. 

4. Ζιψζεηο κε πιάθεο ζηεξέσζεο, κε απαηηνχκελν κήθνο νιφζσκεο πάθησζεο 3m.  

Πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο ζα γίλνπλ ηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. Πξνεηνηκαζία ηνπ πξαλνχο (θαζαξηζκφο, θαζαίξεζε ηεκαρίσλ θιπ.)(δελ πεξηέρνληαη ζηε 

παξνχζα ηηκή) 

2. Καζνξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ ειψζεσλ ζηεξέσζεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα εθαξκνγήο ηνπ 

θαηαζθεπαζηή. 

3. Γηάηξεζε ησλ νπψλ θαη ηνπνζέηεζε ησλ ειψζεσλ, πιαθψλ έδξαζεο. 

Θα αθνινπζήζεη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πιέγκαηνο, πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί σο εμήο: 

1. Σνπνζέηεζε θαισδίσλ έληαζεο ζηνλ θάλλαβν ησλ ειψζεσλ ζηεξέσζεο 

2. ηεξέσζε ηνπ πιέγκαηνο ζηνπο ήινπο ηεο θνξπθήο ηνπ πξαλνχο θαη μεδίπισκα αθνχ έρεη πξνεγεζεί 

θαζαίξεζε ησλ ηθξησκάησλ 

3. Έλσζε ησλ γεηηνληθψλ πιεγκάησλ κε ζπλδεηήξεο θαη ζηεξέσζή ηνπο ζηα θαιψδηα έληαζεο. 

4. Σνπνζέηεζε θαη ζχζθημε πιαθψλ ζηεξέσζεο πιέγκαηνο ζηνπο ήινπο.  

5. ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνκήζεηαο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ κε επίζηξσζε θξάκαηνο 
ςεπδαξγχξνπ-αινπκηλίνπ (Εε-Αl) ηνπιάρηζηνλ 200gr/m2 ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. γηα δηάξθεηα 

δσήο άλσ ησλ 80 εηψλ θαηά DΗΝ 2078 θαη DΗΝ 1142, 

* ηεο εξγαζίαο ζχλδεζήο ησλ αθ’ ελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθ’ εηαίξνπ κε ηηο αγθπξψζεηο, 

* ηεο εξγαζίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ αγθπξίνπ κεηά ηεο πιάθαο αγθχξσζεο, έγρπζεο ηνπ θαηάιιεινπ 

ηζηκεληελέκαηνο, ηεο ειαθξάο ηάλπζεο/ζχζθηγμεο γηα ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ζηεξέσζεο κέζσ 

θαηάιιεινπ δεηλακφθιεηδνπ, έρνληαο ην αλαγθαίνλ πξνεμέρνλ κήθνο γηα ηελ ζχλδεζε, κε ηνπο 

απαηηνχκελνπο ειέγρνπο, 

* ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κεραλεκάησλ κε ηηο ζηαιίεο ηνπο 

θιπ 

* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ πξνζπειάζεσλ (εθηφο ησλ πξνζβάζεσλ ησλ 
αλαβαζκψλ, φπσο παξαθάησ) θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ ηνπίνπ κεηά ην πέξαο 
ησλ εξγαζηψλ 
* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 

ηεο θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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* θαηαζθεπήο (εάλ δελ ππάξρνπλ) ησλ απαηηνχκελσλ πξνζπειάζεσλ πνπ ζα νδεγνχλ ζηνπο αλαβαζκνχο, 

νη νπνίεο ζα παξακείλνπλ γηα ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ, κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), 

θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 12-03-08-00 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ)  

Γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν επελδεδπκέλνπ πξαλνχο ή αλαβαζκνχ.  

            ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 60,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΞΗΝΣΑ 
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Φξάρηεο αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΙ ή 

εθάκηιινπ, απνξξόθεζεο ελέξγ. κέρξη 500KJύςνπο 4m, ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο κε 

θσδηθό 05-02-07-00 ΣΩΝ ΔΣΔΠ 

Κωδικοί αναθεώρηζης: ΝΟΔΟ 2311 30%, ΝΟΔΟ 2312 30%, ΝΟΔΟ 2653 40%

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ θξάρηε θαηαθφξπθσλ ή 

θεθιηκέλσλ πεηαζκάησλ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΗ ε εθάκηιινπ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ πξαλνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νδνχ απφ βξαρνπηψζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο θαη ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ (ή 

φζα απ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε): 

Σν ζχζηεκα ηεο βξαρνπαγίδαο απνηειείηαη απφ άθακπηνπο κεηαιιηθνχο ζηχινπο χςνπο 4mέσο 6,00m, 

απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν ράιπβα, ηνπνζεηεκέλνπο ππφ θιίζε ζε απνζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή. ηελ θνξπθή θαη βάζε ησλ ζηχισλ ππάξρνπλ νδεγνί γηα ην 

άλσ θαη θάησ θαιψδην ζηήξημεο θαη αλακνλέο ησλ νξηδνληίσλ θαισδίσλ. 

Ζ αγθχξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηχινπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο θνριίεο κε κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο πάλσ 

ζε πγηή βξάρν. Ζ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ζηαζεξή ή εηδηθήο αξζξσηήο δηάηαμεο, πνπ λα επηηξέπεη 

ηε ζηξνθή ησλ νξζνζηαηψλ πξνο ηα θαηάληη. Σνπνζεηνχληαη θαιψδηα ζηήξημεο κε ζχζηεκα 

θξελαξίζκαηνο (δαθηπιησηά θξέλα), απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο θαη νξηδφληηα θαιψδηα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ. 

Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη δηπιφ ζχζηεκα ζηήξημεο απνηεινχκελν απφ δηθηπσηνχο δαθηπιίνπο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη κεηαιιηθφ πιέγκα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, κεηαμχ ησλ ζηχισλ. Οη δαθηχιηνη 

ζηεξεψλνληαη ζηα θαηαθφξπθα θαιψδηα ζηήξημεο. 

Πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο κε θαηάιιειν πιηθφ κε ρξφλν δσήο ηξηπιάζην απφ 

ηελ αλνμείδσηε επέλδπζε, δεδνκέλνπ φηη ηα πιέγκαηα εθηίζεηαη ζε πςειήο αικπξφηεηαο αηκφζθαηξα. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βξαρνπαγίδαο ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ βήκαηα: 

- Καζαξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δηάηαμεο ηεο βξαρνπαγίδαο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ζηχισλ 

- Καηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο πάλσ ζε πγηή βξάρν κε εηδηθά βιήηξα. 

- Σνπνζέηεζε ηεο πιάθαο έδξαζεο ζηε ζεκειίσζε, θνριίσζε ησλ αγθπξίσλ θαη ζηεξέσζε ηνπ ζηχινπ 

(νξζνζηάηε) ζε απηή, δηαηνκήο ΖΔΒ 120 έσο 160. 

- Σνπνζέηεζε, πξνέληαζε θαη αζθάιηζε ησλ θαηαθφξπθσλ θαισδίσλ ζηήξημεο θαη ησλ νξηδφληησλ 

θαισδίσλ 

- Σνπνζέηεζε ησλ δηθηπσηψλ δαθηπιίσλ 

- Αγθχξσζε ησλ νξηδφληησλ ή θεθιηκέλσλ θαισδίσλ ζε πγηή βξάρν ε ζηε γε, θαη ζε φζα ζεκεία 

απαηηείηαη, κε νπνηνδήπνηε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Αλάληε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, εληζρπκέλνπ κε νξηδφληηα, θάζεηα ή θαη δηαγψληα 

γαιβαληζκέλα ζπξκαηφζρνηλα, πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηνπο ζηχινπο 

- Δπηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρνπαγίδαο. 
εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε επηζεψξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ Τπεξεζία 

παξνπζία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνκήζεηαο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ (ή φζσλ απ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε, 

φπσο παξαθάησ) γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. γηα δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 80 εηψλ 

θαηά DΗΝ 2078 θαη DΗΝ 1142, 

* ηηρ επγαζίαρ ζύνδεζήρ ηων αθ ενόρ μεηαξύ ηοςρ και αθ εηαίπος με ηη θεμελίωζη και ηιρ αγκςπώζειρ 
* αγθπξψζεσλ θαισδίσλ θαη ζηχισλ ζεκειίσζεο, πνπ θαη' ειάρηζην ζα ηνπνζεηεζνχλ 
αλνμείδσηα αγθχξηα 4Μ20 αλα ζέζε (πρ εδξαζε, νξηδφληηα θαιψδηα), ελδεηθηηθνχ 
* ηχπνπ ΖΑS-ΔR πνηφηεηαο Α4 ηεο ΖΗLΣΗ, κε ζπγθνιιεηηθή χιε απφ επνμεηδηθή ξεηίλε ελδεηθηηθνχ 

ηχπνπ ΖΗΣ-RΔ 500 ηεο ηδίαο εηαηξείαο.έ θάζε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ αγθχξηα ζα πξνδηαγξαθνχλ 

απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, ζπλνδεπφκελα απφ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα 

ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθήζεη επηηπρψο ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα. 

* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηνπηθψλ πξνζπειάζεσλ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

* πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο 

ζηαιίεο ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κέρξη ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θιπ 

* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

Α.Σ. : Β14 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ Β18.3.1 
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ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 05-02-07-00 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ)  

Φξάθηεο απνξξφθεζεο ελέξγ. κέρξη 500KJ χςνπο 4κ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξάρηε αλάζρεζεο βξαρνπηψζεσλ.  

 

            ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 750,00 

(Οινγξάθσο) : ΔΦΣΑΚΟΙΑ  ΠΔΝΗΝΣΑ
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Φξάρηεο αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΙ ε 
εθάκηιινπ, απνξξόθεζεο ελέξγ. κέρξη 500KJ ύςνπο 5κ, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο κε θσδηθό 05-02-07-00 ΣΩΝ ΔΣΔΠ 

 

ΝΟΔΟ 2311 30%, ΝΟΔΟ 2312 30%,  ΝΟΔΟ 2653 40%
 

 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ θξάρηε θαηαθφξπθσλ ή 

θεθιηκέλσλ πεηαζκάησλ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΗ ε εθάκηιινπ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ πξαλνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νδνχ απφ βξαρνπηψζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο θαη ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ (ή 

φζα απ΄απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε): 

Σν ζχζηεκα ηεο βξαρνπαγίδαο απνηειείηαη απφ άθακπηνπο κεηαιιηθνχο ζηχινπο χςνπο 4,00 έσο 6,00 m, 

απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν ράιπβα, ηνπνζεηεκέλνπο ππφ θιίζε ζε απνζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή. ηελ θνξπθή θαη βάζε ησλ ζηχισλ ππάξρνπλ νδεγνί γηα ην 

άλσ θαη θάησ θαιψδην ζηήξημεο θαη αλακνλέο ησλ νξηδνληίσλ θαισδίσλ. 

Ζ αγθχξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηχινπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο θνριίεο κε κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο πάλσ 

ζε πγηή βξαρφκαδα. Ζ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ζηαζεξή ή εηδηθήο αξζξσηήο δηάηαμεο, πνπ λα 

επηηξέπεη ηε ζηξνθή ησλ νξζνζηαηψλ πξνο ηα θαηάληε . Σνπνζεηνχληαη θαιψδηα ζηήξημεο κε ζχζηεκα 

θξελαξίζκαηνο (δαθηπιησηά θξέλα), απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο θαη νξηδφληηα θαιψδηα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ. 

Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη δηπιφ ζχζηεκα ζηήξημεο απνηεινχκελν απφ δηθηπσηνχο δαθηπιίνπο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη κεηαιιηθφ πιέγκα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, κεηαμχ ησλ ζηχισλ. Οη δαθηχιηνη 

ζηεξεψλνληαη ζηα θαηαθφξπθα θαιψδηα ζηήξημεο. 

Πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο κε θαηάιιειν πιηθφ κε ρξφλν δσήο ηξηπιάζην απφ 

ηελ αλνμείδσηε επέλδπζε, δεδνκέλνπ φηη ηα πιέγκαηα εθηίζεηαη ζε πςειήο αικπξφηεηαο αηκφζθαηξα. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βξαρνπαγίδαο ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ βήκαηα: 

- Καζαξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δηάηαμεο ηεο βξαρνπαγίδαο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ζηχισλ 

- Καηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο πάλσ ζε πγηή βξάρν κε εηδηθά βιήηξα. 

- Σνπνζέηεζε ηεο πιάθαο έδξαζεο ζηε ζεκειίσζε, θνριίσζε ησλ αγθπξίσλ θαη ζηεξέσζε ηνπ ζηχινπ 

(νξζνζηάηε) ζε απηή, δηαηνκήο ΖΔΒ 120 έσο 160. 

- Σνπνζέηεζε, πξνέληαζε θαη αζθάιηζε ησλ θαηαθφξπθσλ θαισδίσλ ζηήξημεο θαη ησλ νξηδφληησλ 

θαισδίσλ 

- Σνπνζέηεζε ησλ δηθηπσηψλ δαθηπιίσλ 
- Αγθχξσζε ησλ νξηδφληησλ ε θεθιηκέλσλ θαισδίσλ ζε πγηή βξάρν ή ζηε γε, θαη ζε φζα ζεκεία 

απαηηείηαη, κε νπνηνδήπνηε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Αλάληε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, εληζρπκέλνπ κε νξηδφληηα, θάζεηα ή θαη δηαγψληα 

γαιβαληζκέλα ζπξκαηφζρνηλα, πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηνπο ζηχινπο 

- Δπηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρνπαγίδαο. 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε επηζεψξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ Τπεξεζία 

παξνπζία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνκήζεηαο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ (ή φζσλ απ’ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

θξάρηε, φπσο παξαθάησ) γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. γηα δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 

80 εηψλ θαηά DΗΝ 2078 θαη DΗΝ 1142, 

* ηεο εξγαζίαο ζχλδεζήο ησλ αθ’ ελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθ’ εηαίξνπ κε ηε ζεκειίσζε θαη ηηο 

αγθπξψζεηο 

* αγθπξψζεσλ θαισδίσλ θαη ζηχισλ ζεκειίσζεο, πνπ θαη' ειάρηζην ζα ηνπνζεηεζνχλαλνμείδσηα 

αγθχξηα 4Μ20 αλά ζέζε (πρ έδξαζε, νξηδφληηα θαιψδηα), ελδεηθηηθνχηχπνπ ΖΑS-ΔR πνηφηεηαο 

Α4 ηεο ΖΗLΣΗ, κε ζπγθνιιεηηθή χιε απφ επνμεηδηθή ξεηίλε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ΖΗΣ-RΔ 500 ηεο ηδίαο 

εηαηξείαο.ε θάζε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ αγθχξηα ζα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία, 

ζπλνδεπφκελα απφ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθήζεη 

επηηπρψο ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα. 

* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηνπηθψλ πξνζπειάζεσλ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

* πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο 

ζηαιίεο ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κέρξη ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θ.ι.π. 

* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

Α.Σ. : Β15 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ Β18.3.2 

Κωδικοί αναθεώρηζης: 
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* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 05-02-07-00 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ)  

Φξάθηεο απνξξφθεζεο ελέξγ. κέρξη 500KJ χςνπο 5κ 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξάρηε αλάζρεζεο βξαρνπηψζεσλ.  

 

           ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 850,00 

(Οινγξάθσο) : ΟΚΣΑΚΟΙΑ  ΠΔΝΗΝΣΑ
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Α.Σ. : Β16 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ  Β18.5.1 

Φξάρηεο αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΙ ε 

εθάκηιινπ, απνξξόθεζεο ελέξγ. κέρξη 1000KJ ύςνπο 5κ.

Κωδικοί Αναθεώρηζης      :      ΝΟΔΟ 2311 30%,  ΝΟΔΟ 2312 30%,  ΝΟΔΟ 2653 40% 
 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ θξάρηε θαηαθφξπθσλ ή 

θεθιηκέλσλ πεηαζκάησλ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΗ ε εθάκηιινπ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ πξαλνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νδνχ απφ βξαρνπηψζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο θαη ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ (ή 

φζα απ’ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε): 

Σν ζχζηεκα ηεο βξαρνπαγίδαο απνηειείηαη απφ άθακπηνπο κεηαιιηθνχο ζηχινπο χςνπο 4,00ψο 6,00 m, 

απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν ράιπβα, ηνπνζεηεκέλνπο ππφ θιίζε ζε απνζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή. ηελ θνξπθή θαη βάζε ησλ ζηχισλ ππάξρνπλ νδεγνί γηα ην 

άλσ θαη θάησ θαιψδην ζηήξημεο θαη αλακνλέο ησλ νξηδνληίσλ θαισδίσλ. 

Ζ αγθχξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηχινπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο θνριίεο κε κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο πάλσ 

ζε πγηή βξαρφκαδα. Ζ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ζηαζεξή ή εηδηθήο αξζξσηήο δηάηαμεο, πνπ λα 

επηηξέπεη ηε ζηξνθή ησλ νξζνζηαηψλ πξνο ηα θαηάληε . Σνπνζεηνχληαη θαιψδηα ζηήξημεο κε ζχζηεκα 

θξελαξίζκαηνο (δαθηπιησηά θξέλα), απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο θαη νξηδφληηα θαιψδηα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ. 

Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη δηπιφ ζχζηεκα ζηήξημεο απνηεινχκελν απφ δηθηπσηνχο δαθηπιίνπο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη κεηαιιηθφ πιέγκα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, κεηαμχ ησλ ζηπιψλ. Οη 

δαθηχιηνη ζηεξεψλνληαη ζηα θαηαθφξπθα θαιψδηα ζηήξημεο. 

Πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο κε θαηάιιειν πιηθφ κε ρξφλν δσήο ηξηπιάζην 

απφ ηελ αλνμείδσηε επέλδπζε, δεδνκέλνπ φηη ηα πιέγκαηα εθηίζεηαη ζε πςειήο αικπξφηεηαο 

αηκφζθαηξα. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βξαρνπαγίδαο ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ βήκαηα: 

- Καζαξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δηάηαμεο ηεο βξαρνπαγίδαο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ζηπιψλ 

- Καηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο πάλσ ζε πγηή βξάρν κε εηδηθά βιήηξα. 

- Σνπνζέηεζε ηεο πιάθαο έδξαζεο ζηε ζεκειίσζε, θνριίσζε ησλ αγθπξίσλ θαη ζηεξέσζε 

ηνπ ζηχινπ (νξζνζηάηε) ζε απηή, δηαηνκήο ΖΔΒ 120 έσο 160. 

- Σνπνζέηεζε, πξνέληαζε θαη αζθάιηζε ησλ θαηαθφξπθσλ θαισδίσλ ζηήξημεο θαη ησλ νξηδφληησλ 

θαισδίσλ 

- Σνπνζέηεζε ησλ δηθηπσηψλ δαθηπιίσλ 

- Αγθχξσζε ησλ νξηδφληησλ ε θεθειηκέλσλ θαισδίσλ ζε πγηή βξάρν ε ζηε γή, θαη ζε φζα ζεκέηα 

απαηηείηαη, κε νπνηνδήπνηε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Αλάληε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, εληζρπκέλνπ κε νξηδφληηα, θάζεηα ή θαη δηαγψληα 

γαιβαληζκέλα ζπξκαηφζρνηλα, πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηνπο ζηχινπο 

- Δπηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρνπαγίδαο. 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε επηζεψξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ Τπεξεζία 

παξνπζία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνκήζεηαο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ (ή φζσλ απ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε, 

φπσο παξαθάησ) γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. γηα δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 80 εηψλ 

θαηά DΗΝ 2078 θαη DΗΝ 1142, 

* ηεο εξγαζίαο ζχλδεζήο ησλ αθ’ ελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθ’ εηαίξνπ κε ηε ζεκειίσζε θαη ηηο 

αγθπξψζεηο 

* αγθπξψζεσλ θαισδίσλ θαη ζηχισλ ζεκειίσζεο, πνπ θαη’ ειάρηζην ζα ηνπνζεηεζνχλ αλνμείδσηα 

αγθχξηα 4Μ20 αλά ζέζε (π.ρ. έδξαζε , νξηδφληηα θαιψδηα ), ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HAS-ERπνηφηεηαο 

Α4 ηεο HILTI, κε ζπγθνιιεηηθή χιε απφ επνμεηδηθή ξεηίλε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HIT-RE 500 ηεο ίδηαο 

εηαηξείαο. ε θάζε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ αγθχξηα ζα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 

, ζπλνδεπφκελα απφ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθήζεη 

επηηπρψο ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα. 

 



 

 

Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 23 

* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηνπηθψλ πξνζπειάζεσλ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

* πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο 

ζηαιίεο ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κέρξη ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θιπ 

* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ θαη 

αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 05-02-07-00 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ)  

Φξάθηεο απνξξφθεζεο ελέξγ. κέρξη 1000^ χςνπο 5κ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξάρηε αλάζρεζεο βξαρνπηψζεσλ.  

 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.100,00 

(Οινγξάθσο) : ΥΙΛΙΑ ΚΑΣΟ
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Α.Σ. : Β17 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ Β18.5.2 

Στεηικό : ΝΟΔΟ 2311 

Φξάρηεο αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΙ ε 

εθάκηιινπ, απνξξόθεζεο ελέξγ. κέρξη 1500ΚJ ύςνπο 5κ. 

 
Κωδικοί Αναθεώρηζης      :      ΝΟΔΟ 2311 30%,  ΝΟΔΟ 2312 30%,  ΝΟΔΟ 2653 40% 

 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ θξάρηε θαηαθφξπθσλ ή 

θεθιηκέλσλ πεηαζκάησλ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΗ ε εθάκηιινπ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ πξαλνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νδνχ απφ βξαρνπηψζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο θαη ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ (ή 

φζα απ’ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε): 

Σν ζχζηεκα ηεο βξαρνπαγίδαο απνηειείηαη απφ άθακπηνπο κεηαιιηθνχο ζηχινπο χςνπο 4πηεσο 6,00κ, 

απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν ράιπβα, ηνπνζεηεκέλνπο ππφ θιίζε ζε απνζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή. ηελ θνξπθή θαη βάζε ησλ ζηχισλ ππάξρνπλ νδεγνί γηα ην 

άλσ θαη θάησ θαιψδην ζηήξημεο θαη αλακνλέο ησλ νξηδνληίσλ θαισδίσλ. 

Ζ αγθχξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηχινπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο θνριίεο κε κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο πάλσ 

ζε πγηή βξαρφκαδα. Ζ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ζηαζεξή ή εηδηθήο αξζξσηήο δηάηαμεο, πνπ λα 

επηηξέπεη ηε ζηξνθή ησλ νξζνζηαηψλ πξνο ηα θαηάληε . Σνπνζεηνχληαη θαιψδηα ζηήξημεο κε ζχζηεκα 

θξελαξίζκαηνο (δαθηπιησηά θξέλα), απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο θαη νξηδφληηα θαιψδηα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ. 

Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη δηπιφ ζχζηεκα ζηήξημεο απνηεινχκελν απφ δηθηπσηνχο δαθηπιίνπο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη κεηαιιηθφ πιέγκα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, κεηαμχ ησλ ζηπιψλ. Οη 

δαθηχιηνη ζηεξεψλνληαη ζηα θαηαθφξπθα θαιψδηα ζηήξημεο. 

Πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο κε θαηάιιειν πιηθφ κε ρξφλν δσήο ηξηπιάζην 

απφ ηελ αλνμείδσηε επέλδπζε, δεδνκέλνπ φηη ηα πιέγκαηα εθηίζεηαη ζε πςειήο αικπξφηεηαο 

αηκφζθαηξα. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βξαρνπαγίδαο ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ βήκαηα: 

- Καζαξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δηάηαμεο ηεο βξαρνπαγίδαο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ζηπιψλ 

- Καηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο πάλσ ζε πγηή βξάρν κε εηδηθά βιήηξα. 

- Σνπνζέηεζε ηεο πιάθαο έδξαζεο ζηε ζεκειίσζε, θνριίσζε ησλ αγθπξίσλ θαη ζηεξέσζε 
ηνπ ζηχινπ (νξζνζηάηε) ζε απηή, δηαηνκήο ΖΔΒ 120 έσο 160. 

- Σνπνζέηεζε, πξνέληαζε θαη αζθάιηζε ησλ θαηαθφξπθσλ θαισδίσλ ζηήξημεο θαη ησλ νξηδφληησλ 

θαισδίσλ 

- Σνπνζέηεζε ησλ δηθηπσηψλ δαθηπιίσλ 

- Αγθχξσζε ησλ νξηδφληησλ ε θεθιηκέλσλ θαισδίσλ ζε πγηή βξάρν ε ζηε γή, θαη ζε φζα ζεκεία 

απαηηείηαη, κε νπνηνδήπνηε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Αλάληε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, εληζρπκέλνπ κε νξηδφληηα, θάζεηα ή θαη δηαγψληα 

γαιβαληζκέλα ζπξκαηφζρνηλα, πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηνπο ζηχινπο 

- Δπηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρνπαγίδαο. 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε επηζεψξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ Τπεξεζία 

παξνπζία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνκήζεηαο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ (ή φζσλ απ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε, 

φπσο παξαθάησ) γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. γηα δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 80 εηψλ 

θαηά DΗΝ 2078 θαη DΗΝ 1142, 

* ηεο εξγαζίαο ζχλδεζήο ησλ αθ’ ελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθ’ εηαίξνπ κε ηε ζεκειίσζε θαη ηηο 

αγθπξψζεηο 

* αγθπξψζεσλ θαισδίσλ θαη ζηχισλ ζεκειίσζεο, πνπ θαη’ ειάρηζην ζα ηνπνζεηεζνχλ αλνμείδσηα 

αγθχξηα 4Μ20 αλά ζέζε (π.ρ. έδξαζε , νξηδφληηα θαιψδηα ), ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HAS-ERπνηφηεηαο 

Α4 ηεο HILTI, κε ζπγθνιιεηηθή χιε απφ επνμεηδηθή ξεηίλε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HIT-RE 500 ηεο ίδηαο 

εηαηξείαο. ε θάζε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ αγθχξηα ζα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 

, ζπλνδεπφκελα απφ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθήζεη 

επηηπρψο ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα.
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* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηνπηθψλ πξνζπειάζεσλ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

* πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο 

ζηαιίεο ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κερξη ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θιπ 

* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ, 

κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), θαζψο θαη 

ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 05-02-07-00 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ)  

Φξάθηεο απνξξφθεζεο ελέξγ. κέρξη 1500^ χςνπο 5κ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξάρηε αλάζρεζεο βξαρνπηψζεσλ. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.300 

(Οινγξάθσο) : ΥΙΛΙΑ ΣΡΙΑΚΟΙΑ
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Α.Σ. : Β18 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ Β18.6 

Στεηικό : ΝΟΔΟ 2311 

Φξάρηεο αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΙ ε 

εθάκηιινπ, απνξξόθεζεο ελέξγ. κέρξη 2000KJ ύςνπο 5κ. 

 

                                                         Κωδικοί Αναθεώρηζης      : ΝΟΔΟ 2311 30%,  ΝΟΔΟ 2312 30%,  ΝΟΔΟ 2653 40% 

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ θξάρηε θαηαθφξπθσλ ή 

θεθιηκέλσλ πεηαζκάησλ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΗ ε εθάκηιινπ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ πξαλνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νδνχ απφ βξαρνπηψζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο θαη ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ (ή 

φζα απ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε): 

Σν ζχζηεκα ηεο βξαρνπαγίδαο απνηειείηαη απφ άθακπηνπο κεηαιιηθνχο ζηχινπο χςνπο 4πηεσο 6,00^, 

απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν ράιπβα, ηνπνζεηεκέλνπο ππφ θιίζε ζε απνζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή. ηελ θνξπθή θαη βάζε ησλ ζηχισλ ππάξρνπλ νδεγνί γηα ην 

άλσ θαη θάησ θαιψδην ζηήξημεο θαη αλακνλέο ησλ νξηδνληίσλ θαισδίσλ. 

Ζ αγθχξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηχινπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο θνριίεο κε κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο πάλσ 

ζε πγηή βξάρνκε. Ζ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ζηαζεξή ή εηδηθήο αξζξσηήο δηάηαμεο, πνπ λα επηηξέπεη 

ηε ζηξνθή ησλ νξζνζηαηψλ πξνο ηα θαηάληη . Σνπνζεηνχληαη θαιψδηα ζηήξημεο κε ζχζηεκα 

θξελαξίζκαηνο (δαθηπιησηά θξέλα), απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο θαη νξηδφληηα θαιψδηα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ. 

Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη δηπιφ ζχζηεκα ζηήξημεο απνηεινχκελν απφ δηθηπσηνχο δαθηπιίνπο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη κεηαιιηθφ πιέγκα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, κεηαμχ ησλ ζηπιψλ. Οη 

δαθηχιηνη ζηεξεψλνληαη ζηα θαηαθφξπθα θαιψδηα ζηήξημεο. 

Πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο κε θαηάιιειν πιηθφ κε ρξφλν δσήο ηξηπιάζην 

απφ ηελ αλνμείδσηε επέλδπζε, δεδνκέλνπ φηη ηα πιέγκαηα εθηίζεηαη ζε πςειήο αικπξφηεηαο 

αηκφζθαηξα. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βξαρνπαγίδαο ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ βήκαηα: 

- Καζαξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δηάηαμεο ηεο βξαρνπαγίδαο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ζηπιψλ 

- Καηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο πάλσ ζε πγηή βξάρν κε εηδηθά βιήηξα. 

- Σνπνζέηεζε ηεο πιάθαο έδξαζεο ζηε ζεκειίσζε, θνριίσζε ησλ αγθπξίσλ θαη ζηεξέσζε 

ηνπ ζηχινπ (νξζνζηάηε) ζε απηή, δηαηνκήο ΖΔΒ 120 έσο 160. 

- Σνπνζέηεζε, πξνέληαζε θαη αζθάιηζε ησλ θαηαθφξπθσλ θαισδίσλ ζηήξημεο θαη ησλ νξηδφληησλ 

θαισδίσλ 

- Σνπνζέηεζε ησλ δηθηπσηψλ δαθηπιίσλ 

- Αγθχξσζε ησλ νξηδφληησλ ε θεθειηκέλσλ θαισδίσλ ζε πγηή βξάρν ε ζηε γή, θαη ζε φζα ζεκέηα 

απαηηείηαη, κε νπνηνδήπνηε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Αλάληε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, εληζρπκέλνπ κε νξηδφληηα, θάζεηα ή θαη δηαγψληα 

γαιβαληζκέλα ζπξκαηφζρνηλα, πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηνπο ζηχινπο 

- Δπηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρνπαγίδαο. 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε επηζεψξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ Τπεξεζία 

παξνπζία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνκήζεηαο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ (ή φζσλ απ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε, 

φπσο παξαθάησ) γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. γηα δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 80 εηψλ 

θαηά DΗΝ 2078 θαη DΗΝ 1142, 

* ηεο εξγαζίαο ζχλδεζήο ησλ αθ ελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθ εηαίξνπ κε ηε ζεκειίσζε θαη ηηο αγθπξψζεηο 

* αγθπξψζεσλ θαισδίσλ θαη ζηχισλ ζεκειίσζεο, πνπ θαη’ ειάρηζην ζα ηνπνζεηεζνχλ αλνμείδσηα 

αγθχξηα 4Μ20 αλά ζέζε (π.ρ. έδξαζε , νξηδφληηα θαιψδηα ), ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HAS-ERπνηφηεηαο 

Α4 ηεο HILTI, κε ζπγθνιιεηηθή χιε απφ επνμεηδηθή ξεηίλε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HIT-RE 500 ηεο ίδηαο 

εηαηξείαο. ε θάζε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ αγθχξηα ζα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 

, ζπλνδεπφκελα απφ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθήζεη 

επηηπρψο ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα.
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* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηνπηθψλ πξνζπειάζεσλ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

* πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο 

ζηαιίεο ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κερξη ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θιπ 

* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ, κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), 

θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 05-02-07-00 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ)  

Φξάθηεο απνξξφθεζεο ελέξγ. κέρξη 2000^ χςνπο 5κ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξάρηε αλάζρεζεο βξαρνπηψζεσλ. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.500,00 

(Οινγξάθσο) : ΥΙΛΙΑ ΠΔΝΣΑΚΟΙΑ
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Α.Σ. : Β19 

Άξζξν : Ν ΟΓΟ Β18.8 

Στεηικό : ΝΟΔΟ 2311 

Φξάρηεο αλάζρεζεο βξαρνπηώζεσλ, ελδεηθηηθνύ ηύπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΙ ε 

εθάκηιινπ, απνξξόθεζεο ελέξγ. κέρξη 3000ΚJ ύςνπο 6κ.

                                                                      Κωδικοί Αναθεώρηζης: ΝΟΔΟ231130%, ΝΟΔΟ 2312 30%,  ΝΟΔΟ 2653 40%                                                                                                       

 

Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηππνπνηεκέλνπ θξάρηε θαηαθφξπθσλ ή 

θεθιηκέλσλ πεηαζκάησλ, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ ηνπ νίθνπ ΜΑCCΑFΔRRΗ ε εθάκηιινπ, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί 

ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ πξαλνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο νδνχ απφ βξαρνπηψζεηο ζχκθσλα κε ηε κειέηε, 

ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζα ζπλνδεχεηαη απφ 

πηζηνπνηεηηθφ γηα ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο ελέξγεηαο θαη ζα απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ (ή 

φζα απ’ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θξάρηε): 

Σν ζχζηεκα ηεο βξαρνπαγίδαο απνηειείηαη απφ άθακπηνπο κεηαιιηθνχο ζηχινπο χςνπο 4,00έσο 6,00 m, 

απφ ζεξκνγαιβαληζκέλν ράιπβα, ηνπνζεηεκέλνπο ππφ θιίζε ζε απνζηάζεηο ζπγθεθξηκέλεο φπσο 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηνλ Καηαζθεπαζηή. ηελ θνξπθή θαη βάζε ησλ ζηχισλ ππάξρνπλ νδεγνί γηα ην 

άλσ θαη θάησ θαιψδην ζηήξημεο θαη αλακνλέο ησλ νξηδνληίσλ θαισδίσλ. 

Ζ αγθχξσζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηχινπ γίλεηαη κε ηέζζεξηο θνριίεο κε κεηαιιηθή πιάθα έδξαζεο πάλσ 

ζε πγηή βξαρφκαδα. Ζ κεηαιιηθή βάζε ζα είλαη ζηαζεξή ή εηδηθήο αξζξσηήο δηάηαμεο, πνπ λα 

επηηξέπεη ηε ζηξνθή ησλ νξζνζηαηψλ πξνο ηα θαηάληε . Σνπνζεηνχληαη θαιψδηα ζηήξημεο κε ζχζηεκα 

θξελαξίζκαηνο (δαθηπιησηά θξέλα), απνζβεζηήξεο ελέξγεηαο θαη νξηδφληηα θαιψδηα γηα ηε 

ζπγθξάηεζε ησλ κεηαιιηθψλ ζηχισλ. 

Δπίζεο, ηνπνζεηείηαη δηπιφ ζχζηεκα ζηήξημεο απνηεινχκελν απφ δηθηπσηνχο δαθηπιίνπο απφ 

αλνμείδσην ράιπβα θαη κεηαιιηθφ πιέγκα θαηάιιεισλ πξνδηαγξαθψλ, κεηαμχ ησλ ζηπιψλ. Οη 

δαθηχιηνη ζηεξεψλνληαη ζηα θαηαθφξπθα θαιψδηα ζηήξημεο. 

Πξνβιέπεηαη ε ρξήζε αληηδηαβξσηηθήο πξνζηαζίαο κε θαηάιιειν πιηθφ κε ρξφλν δσήο ηξηπιάζην 

απφ ηελ αλνμείδσηε επέλδπζε, δεδνκέλνπ φηη ηα πιέγκαηα εθηίζεηαη ζε πςειήο αικπξφηεηαο 

αηκφζθαηξα. 

Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο βξαρνπαγίδαο ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ βήκαηα: 

- Καζαξηζκφο ηεο βέιηηζηεο δηάηαμεο ηεο βξαρνπαγίδαο θαη ησλ ζέζεσλ ησλ ζηπιψλ 

- Καηαζθεπή ηεο ζεκειίσζεο πάλσ ζε πγηή βξάρν κε εηδηθά βιήηξα. 

- Σνπνζέηεζε ηεο πιάθαο έδξαζεο ζηε ζεκειίσζε, θνριίσζε ησλ αγθπξίσλ θαη ζηεξέσζε 

ηνπ ζηχινπ (νξζνζηάηε) ζε απηή, δηαηνκήο ΖΔΒ 120 έσο 160. 

- Σνπνζέηεζε, πξνέληαζε θαη αζθάιηζε ησλ θαηαθφξπθσλ θαισδίσλ ζηήξημεο θαη ησλ νξηδφληησλ 

θαισδίσλ 

- Σνπνζέηεζε ησλ δηθηπσηψλ δαθηπιίσλ 

- Αγθχξσζε ησλ νξηδφληησλ ε θεθιηκέλσλ θαισδίσλ ζε πγηή βξάρν ε ζηε γε, θαη ζε φζα ζεκεία 

απαηηείηαη, κε νπνηνδήπνηε αζθαιή ηξφπν θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

- Αλάληε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ πιέγκαηνο, εληζρπκέλνπ κε νξηδφληηα, θάζεηα ή θαη δηαγψληα 

γαιβαληζκέλα ζπξκαηφζρνηλα, πνπ ζπγθξαηνχληαη ζηνπο ζηχινπο 

- Δπηζεψξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο βξαρνπαγίδαο. 

εκεηψλεηαη φηη είλαη απαξαίηεηε ε επηζεψξεζε ηεο αθεξαηφηεηαο ηεο θαηαζθεπήο απφ ηελ Τπεξεζία 

παξνπζία ηνπ θαηαζθεπαζηή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε: 

* πξνκήζεηαο φισλ ησλ παξαπάλσ πιηθψλ (ή φζσλ απ’ απηά απαηηνχληαη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ 

θξάρηε, φπσο παξαθάησ) γαιβαληζκέλσλ ελ ζεξκψ ζχκθσλα κε ηελ Σ..Τ. γηα δηάξθεηα δσήο άλσ ησλ 

80 εηψλ θαηά DΗΝ 2078 θαη DΗΝ 1142, 

* ηεο εξγαζίαο ζχλδεζήο ησλ αθ’ ελφο κεηαμχ ηνπο θαη αθ’ εηαίξνπ κε ηε ζεκειίσζε θαη ηηο 

αγθπξψζεηο 

* αγθπξψζεσλ θαισδίσλ θαη ζηχισλ ζεκειίσζεο, πνπ θαη’ ειάρηζην ζα ηνπνζεηεζνχλ αλνμείδσηα 

αγθχξηα 4Μ20 αλά ζέζε (π.ρ. έδξαζε , νξηδφληηα θαιψδηα ), ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HAS-ERπνηφηεηαο 

Α4 ηεο HILTI, κε ζπγθνιιεηηθή χιε απφ επνμεηδηθή ξεηίλε ελδεηθηηθνχ ηχπνπ HIT-RE 500 ηεο ίδηαο 

εηαηξείαο. ε θάζε πεξίπησζε ηα ελ ιφγσ αγθχξηα ζα πξνδηαγξαθνχλ απφ ηελ πξνκεζεχηξηα εηαηξεία 

, ζπλνδεπφκελα απφ θαηάιιειε πηζηνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα απνξξνθήζεη 

επηηπρψο ηελ απαηηνχκελε ελέξγεηα. 

* ηεο θαηαζθεπήο ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ ηνπηθψλ πξνζπειάζεσλ θαζψο θαη ηεο απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ηνπίνπ, ην νπνίν πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ αξραηνινγηθή Τπεξεζία, κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. 

* πξνζέγγηζεο, ρξήζεο, εηζθφκηζεο θαη απνθφκηζεο φισλ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ κε ηηο 

ζηαιίεο ηνπ, απφ ην ζεκείν ζσξεχζεσο κέρξη ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θιπ. 
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* θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

* ηεο κεηαθνξάο ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ, θαζψο θαη ηνπ απαηηνχκελνπ 

εμνπιηζκνχ, κέρξη ηνπ επηιεγκέλνπ ζεκείνπ ζσξεχζεσο - ζπγθεληξψζεσο (πρ θαηάληε ηνπ πξαλνχο), 

θαζψο θαη ηεο ηνπηθήο κεηαθνξάο ηνπο κε θάζε πξφζθνξν κέζν (επίγεην ή/θαη ελαέξην) ζχκθσλα 

κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Μειέηεο θαη ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ. 

* ηεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απφ έκπεηξν ζπλεξγείν αλαξξηρηηψλ (ελαεξηηψλ), 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ (θξάλνο εξγαδνκέλσλ, δψλε αζθαιείαο, δηπιφο 

αλαδέηεο κε απνζβεζηήξα θηλεηηθήο ελέξγεηαο, ζηαζεξνπνηεηήο ζέζεο εξγαζίαο, ζρνηληά, 

εθεδξηθφο αλαθφπηεο πηψζεο)θαη ηνπ αλαβαηήξα ( θαηαβαηήξαο κε απηφκαην αλαζρεηηθφ κεραληζκφ, 

ηκάληαο, ζθάια πνδηνχ, ζχλδεζκνη, ηκάληεο, ηξνραιία έιμεο θνξηίσλ, θάζηζκα ελαεξίηε, ζάθνο 

εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ). 

Δπηπιένλ ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλα θάζε δαπάλε θζνξψλ θαη αιιεινεπηθαιχςεσλ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη θαη ζα πιεξσζεί ηδηαίηεξα ε δαπάλε: 

* ηεο ρξήζεο πηζαλψλ ηθξησκάησλ. 

 

ΚΑΣΑ ΣΑ ΛΟΗΠΑ Χ ΚΧΓΗΚΟ 05-02-07-00 ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΧΝ (ΔΣΔΠ) 

Φξάθηεο απνξξφθεζεο ελέξγ. κέρξη 3000KJ χςνπο 6κ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξάρηε αλάζρεζεο βξαρνπηψζεσλ. 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 2 .200,00 

(Οινγξάθσο) : ΓΤΟ ΥΙΛΙΑΓΔ ΓΙΑΚΟΙΑ
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4. ΔΝΟΡΓΑΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ 

 

Α.Σ. : Β20 

Άξζξν : Ν ΤΦ 7.01               Κιηζηόκεηξα 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΥΔΡ 7113 100% 

 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε θιηζηνκέηξνπ ζε νπή γεσηξήζεσο, ζε θάζε είδνπο έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε θαη ηελ ΔΤΔΠ 13-05-01-00. 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εηζθφκηζε, ρξήζε θαη κεηαθνξά απφ ζέζε ζε ζέζε απνθφκηζεο ηνπ γεσηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ,  

 ε δηάλνημε πεξηζηξνθηθήο γεψηξεζεο ηειηθήο δηακέηξνπ 101 mm ζε θάζε είδνπο έδαθνο,  

 ε ηξνθνδνζία λεξνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο γεψηξεζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν (δίθηπν, πδξνθφξν 

φρεκα, αληιίεο θ.ι.π.),  

 ε πξνκήζεηα θαη έγρπζε ηπρφλ ελεκάησλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ησλ 

ηνηρσκάησλ ηεο γεψηξεζεο,  

 ε αληηκεηψπηζε ηπρφλ δπζρεξεηψλ πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ, φπσο ε ππάξμε δσλψλ αξηεζηαλνχ λεξνχ,  

 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη εγθαηάζηαζε θιηζηνκεηξηθήο ζσιήλσζεο, ηεο 

απαηηνχκελεο δηακέηξνπ, απφ αινπκίλην ή ζπλζεηηθά πιηθά,  

 ε δηάζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ε εηζθφκηζε, απνθφκηζε θαη ρξήζε ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ θιηζηνκέηξνπ (ζθηγθηήξσλ, εξγαιείσλ 

ζχλδεζεο θαη απνζχλδεζεο, εξγαιείσλ θαηαθνξχθσζεο, θιπ), θαζψο θαη ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ 

θαη εγθαηάζηαζε ησλ απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ, φπσο πσκάησλ ππζκέλνο, ζπλδέζκσλ θιπ.  

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ παξαζθεπήο ζηκεληελέκαηνο θαζψο θαη ε έγρπζή 

ηνπ πεξηκεηξηθά ηεο ζσιήλσζεο, ζχκθσλα κε ηε Μειέηε,  

 ε θαηαζθεπή δηάηαμεο πσκαηηζκνχ αζθαιείαο ζηελ θεθαιή ηνπ νξγάλνπ θαη πεξηβιήκαηνο 

πξνζηαζίαο κε θιεηδαξηά  

 ε εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ νξγάλνπ θαζ’ φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ, 

θαζψο ε δηεμαγσγή ησλ κεηξήζεσλ . 

Τηκή αλά ηξέρνλ κέηξν εγθαηεζηεκέλνπ θιηζηνκέηξνπ (κκ), κε αλεγκέλε ηελ δαπάλε ηνπ εμνπιηζκνχ 

αλάγλσζεο ησλ κεηξήζεσλ. 
 

ΔΤΡΩ     (Αξηζκεηηθά) : 70,00 

            (Οινγξάθσο) : ΔΒΓΟΜΗΝΣΑ 

 

 

Α.Σ. : Β21 

Άξζξν :  Ν ΤΦ 7.03            Μεθπλζηόκεηξα βξάρνπ πνιιαπιώλ ζεκείσλ, κήθνπο 9m. 
Κωδικός αναθεώρηζης: ΥΔΡ 7113 100% 

Πξνκήζεηα κεθπλζηνκέηξσλ βξάρνπ πνιιαπιψλ ζεκείσλ, κήθνπο 9,0 κέηξσλ. 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ κεθπλζηνκέηξσλ βξάρνπ, ήηνη: πιήξσλ κεθπλζηνκέηξσλ 

βξάρνπ, ελφο ή πνιιαπιψλ ζεκείσλ κε κεηαιιηθέο ξάβδνπο, πιήξσλ θνξεηψλ ζπζθεπψλ κεραληθψλ 

κεηξήζεσλ γηα κεθπλζηφκεηξα βξάρνπ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ, ειεθηξηθψλ κνξθνηξνπέσλ κέηξεζεο 

κεηαθηλήζεσλ κε γξακκηθή ζρέζε ειεθηξηθήο ηάζεο - κεηαθίλεζεο, γηα κεθπλζηφκεηξα βξάρνπ, 

βπζηζκέλα ή κή ζε λεξφ θαη ζπζθεπψλ αλάγλσζεο κεηξήζεσλ ειεθηξηθψλ κνξθνηξνπέσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε, ηηο Τερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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Τηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 1.100,00 

 (Οινγξάθσο) : ΥΙΛΙΑ ΔΚΑΣΟ

 

Α.Σ. : Β22 

Άξζξν : :  Ν ΤΦ 7.06            Αθίδεο κέηξεζεο ζύγθιηζεο 

Κωδικός αναθεώρηζης: ΥΔΡ 7113 100% 

 

Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε αθίδσλ κέηξεζεο ζχγθιηζεο ζε δηάηαμε δαθηπιίνπ ηξηψλ ή πέληε 

ηεκαρίσλ αλά δηαηνκή, κε ηνπο αληίζηνηρνπο νπηηθνχο ζηφρνπο, γηα ηε κέηξεζε κεηαθηλήζεσλ 

ζην εζσηεξηθφ ησλ ζεξάγγσλ ή θξεάησλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΤΔΠ 

12-08-01-00 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ αθίδσλ κε ηνπο αληίζηνηρνπο νπηηθνχο 

ζηφρνπο, ε δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη 

ζηεξέσζε ησλ αθίδσλ αλά δηαηνκή, αλεμαξηήησο ζπλζεθψλ, φπσο παξνπζίαο λεξνχ, εθηέιεζε 

ησλ κεηξήζεσλ θαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα κε ην πξνβιεπφκελν πξφγξακκα 

ειέγρσλ,  

 ε ζπληήξεζε ηνπ νξγάλνπ θαζ’ φιε ηελ πξνβιεπφκελε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ.  

Τηκή αλά πιήξε δηάηαμε αθίδσλ κέηξεζεο ζχγθιηζεο κε ηνπο αληίζηνηρνπο νπηηθνχο ζηφρνπο, 

ζε δηαηνκή ηεο ζήξαγγαο. 

Τηκή αλά αθίδα κέηξεζεο ζχγθιηζεο (ηεκ), κε φια ηεο ηα εμαξηήκαηα θαη ηνπο αληίζηνηρνπο 

νπηηθνχο ζηφρνπο, ζε δηαηνκή ηεο ζήξαγγαο 
 

ΔΤΡΩ    (Αξηζκεηηθά) : 40.00 

              (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ 
 
 

 

                          Σρίπολη, Απρίλιος 2021 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

ΑΝΣΩΝΙΟ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ 
Γεωλόγοσ με Α΄ β. 

Η Αν. Προϊςταμένη  
Τμήματοσ Δομών Περιβάλλοντοσ  

Δ.Τ.Ε. Περιφέρειασ Πελ/ςου 
 
 
 

ΕΤΑΝΘΙΑ ΙΔΕΡΗ 
Πολ. Μηχ. με Α’ β. 

Ο Προϊςτάμενοσ Δ.Τ.Ε. 
Περιφέρειασ Πελ/ςου 

 
 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΟΤΣΑΥΙΔΗ 
Αγρ. Τοπ. Μηχ. με Α’ β. 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

      Με την υπ’ αρ. 471/2021 Απόφαςη Οικονομικήσ Επιτροπήσ Περιφέρειασ Πελοποννήςου 
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