
 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ  ΜΕΛΕΣΩΝ - ΕΡΓΩΝ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0 

#

 Ζργο:  
ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΙΔΙΩΣΙΚΩΝ ΤΝΔΕΕΩΝ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΣΟ ΝΕΟ ΔΙΚΣΤΟ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ 
ΣΗΝ ΕΠΕΚΣΑΗ ΧΕΔΙΟΤ ΠΟΛΕΩ ΜΕΓΑΡΩΝ 

  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟ : 1.197.000,00 € με ΦΠΑ 

 
Α.Μ. 3/2019 



 

 ΝΔΣ ΤΓΡ - ΔΚΓΟΗ 3.0 ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΔ  ΓΙΟΡΘΩΔΙ θεθ639Β’/20-3-2013 2 / 358 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 

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

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

 

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

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη 
πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη  ηα θάησζη: 

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

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 
ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

 

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

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

κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε 
θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Οξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

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

1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, 
εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο 
θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, απνκάθξπλζήο 

ηνπο κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη  νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά 
ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Πεξηβαιινληηθνχο 
Οξνπο. 
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1.1.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε 
ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή ζε ηδησηηθφ ηεο 
εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ 
ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ 
παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ 
ρψξν ή εθηφο απηνχ.  

 

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

 

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

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

(β)  Οηαλ 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. 

 

1.1.8 Σα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά 
κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο 
φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

 

1.1.9 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  θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ 
πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ 
έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή 
παξαιαβή ηνπο.  

 

1.1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο 
θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ζηελ κειέηε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 
ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο  (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη  δνθηκέο, αμία 
πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 

1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή 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 Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 
απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν.  

 

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

 

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

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

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Μειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ.   

 

1.1.13 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. 
θιπ.),  

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

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

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ,  
(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ  (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα 
είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη  νρεκάησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ 

γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, 
βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 

1.1.14 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 απαηξαίηεην 
απφ ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε 
απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ.  

 

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

 
1.1.15 Οη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ,  παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, 
εγθαηάζηαζεο ησλ ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηελ Δ..Τ., νη δαπάλεο ζχληαμεο 
κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο 
ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), 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 νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθειείαο [ΟΚΩ]), 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Σ..Τ. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, 
θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδίνπ 
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Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Δξγνπ  (ΑΤ-ΦΑΤ) θαη ηνπ  
Μεηξψνπ Έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.16 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 επξφζσπν ηεο 
Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη 
ππνινγηζκψλ  πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

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

πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε). 
 
1.1.18 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.   
 
1.1.19 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 
αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.20 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ 

θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ, 
θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ  απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη 
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

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

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
1.1.22 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.ι.π.), εθηφο 
εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

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

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Σελ 
απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν 
αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

 
1.1.24 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 θιπ) πνπ νθείινληαη ζε κε ηήξεζε 
ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ  δηαηάμεσλ θαη 
γεληθφηεξα ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 
1.1.25 Οη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ  ζηελ Δπηβιέπνπζα Τπεξεζία, ζχκθσλα 

κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
 
1.1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ 
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θαη πιηθψλ  θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (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 ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 
1.1.27 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, 

ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, 
εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.28 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 επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο 
εδάθνπο θιπ. 

 
1.1.29 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο  εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή 
Ο.Κ.Ω.), εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.30 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

Αλαδφρνπ ζην Δξγν κέρξη θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Δξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο 
ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή 
πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.1.31 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ  θαη γεληθά φιεο νη 

ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Δξγνπ. 

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

ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο 
θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), 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. 

 

1.1.33 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

 

1.2 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ  Γεληθψλ 
Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο 
θχζεσο 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.ι.π. , ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο 
θχζεσο θαζψο θαη ην πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο 
εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ 
Σηκνινγίνπ Πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

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

 

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

 

Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ 
ζθπξφδεκα, PVC, GRP θιπ 

 

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

 

     DN / DM  
 
  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 
   DM:  Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 

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

 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγίνπ 
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Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιεύξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
 
Η Δεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ 
έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο ωο άλω δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη 
αθόινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m

3
.km 

 

ε αζηικέρ πεπιοσέρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δκηόρ πόλεωρ   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   

 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Ππόζθεηη ηιμή για παπαηεηαμένη αναμονή 
θοπηοεκθόπηωζηρ (αζθαιηηθά, εθζθαθέο 
ζεκειίσλ θαη ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

0,03 

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

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

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

3
 θάζε εξγαζίαο, 

όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 
 

Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, 
πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεωο ηωλ άξζξωλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 
αλαζεωξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θωδηθό αλαζεώξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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A.  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 

 
 

1.  ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΚΗ ΗΜΑΝΗ - ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 
  

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Άπθπο 1.01      Υξήζε πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο. 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 6541 

 

Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο πηλαθίδσλ εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο, ξπζκηζηηθψλ ή αλαγγειίαο θηλδχλνπ, 
κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’. 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, αθαίξεζε θαη επαλαηνπνζέηεζε (φζεο θνξέο απαηηεζεί) πηλαθίδσλ 
κεζαίνπ κεγέζνπο (ηξηγσληθέο πιεπξάο 0,90 m, θπθιηθέο Φ 0,65 m) κε θίηξηλν πιαίζην 

 ν ζηχινο ζηεξέσζεο ηεο πηλαθίδαο θαη ε θηλεηή βάζε ζηήξημεο (αληίβαξν), ή ε πάθησζε ηεο 
πηλαθίδαο εληφο ηνπ εδάθνπο 

 ε επηζεψξεζε, επζπγξάκκηζε ή ε αληηθαηάζηαζε πηλαθίδσλ πνπ έρνπλ ππνζηεί θζνξέο 

Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο εθάζηεο πηλαθίδαο ζην έξγν, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε δηάηαμε 
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη ην εγθεθξηκέλν ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 

 

ΔΣΔΠ 05-04-05-00 (Αθαίξεζε πηλαθίδσλ θαη ηζηψλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο, ή-θαη επαλαηνπνζέηεζε 
απηψλ) 
ΔΣΔΠ   05-04-07-00   (Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο) 
Σηκή αλά κήλα ρξήζεο πηλαθίδαο (ή θιάζκα απηνχ). 

 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    οκηώ & είκοζι λεπηά 
 Απιθμηηικώρ:   8,20 
 
 
ΑΡΘΡΟ2ο 
 
Άπθπο 1.05   Πξνζσξηλέο γεθπξψζεηο νξπγκάησλ γηα ηελ δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ 

πεδψλ. 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6301 
 
Μεληαία απνδεκίσζε ρξήζεο ζηνηρείσλ πξνζσξηλήο γεθχξσζεο ζθακκάησλ, ηάθξσλ ή ραλδάθσλ 
γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ, μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ επί ηφπνπ 
θαηαζθεπαδφκελσλ ή  πξνθαηαζθεπαζκέλσλ, κε αληηνιηζζεξφ δάπεδν θαη πιεπξηθφ θηγθιίδσκα 
αζθαιείαο. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε θαη ζηεξέσζε ησλ δηαβαζξψλ δηέιεπζεο πεδψλ ζηηο ζέζεηο ησλ 
νξπγκάησλ  

 ε κεηαθίλεζε θαη επαλαηνπνζέηεζή ηνπο κε ηελ πξφνδν ησλ εξγαζηψλ 

 ε επηζεψξεζή ηνπο θαη ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκηψλ 

Δπηκέηξεζε αλά κήλα παξακνλήο ζην έξγν ησλ δηαβαζξψλ, ζχκθσλα κε ην εγθεθξηκέλν 
ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο εξγαζηψλ 
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ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΓΚ 26/ΓΙΠΑΓ/νηθ/356 (ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ) δελ ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ΔΣΔΠ 
Σηκή αλά κήλα ή θιάζκα απηνχ, παξακνλήο ζην έξγν ζηνηρείνπ δηαβάζξαο επηθαλείαο  ελφο 
ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ. 

 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    Δίκοζι & εξήνηα λεπηά 

 Απιθμηηικώρ:   20,60 

 
 

 3.  ΔΚΚΑΦΔ 

 

 
Άπθπο  3.10  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο 
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο 
ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε 
άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ’’.  

 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
 
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο 
ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, 
αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. 
Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 
m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, 
ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε 
δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο 
θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ 
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 

 
3.10.02  Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί 

απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
ΔΣΔΠ 08-01-03-01 (Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ) 

3.10.02.01   Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1 
 
Τιμή με μεταυορά σε απόσταση 12 χιλιομέτρων: 7,50+0,3*12 = 11,10 € 
 

http://sate.gr/html/pdfDocuments/08-01-03-01.pdf
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ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    ένηεκα & δέκα λεπηά 

  Απιθμηηικώρ:  11,10 [*] 
 

Άπθπο  3.11  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο   
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) 
θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ 
θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ρξήζε 
δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθψλ 
(κε εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), 
φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.  
Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
 
Η ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο 
ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, 
αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. 
Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 
m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, 
ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 

Oη εθζθαθέο επηκεηξψληαη αλά δψλε βάζνπο (έσο 4,00 m, απφ 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε 
δψλε εθαξκφδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξφλ άξζξν, αλαιφγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο 
θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντφλησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 
ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ ηηκνινγίνπ 
  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξχγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

 
3.11.02  Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί 

απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
ΔΣΔΠ 08-01-03-01 (Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ) 

3.11.02.01   Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 

Τιμή με μεταυορά σε απόσταση 12 χιλιομέτρων: 26,3+0,3*12 = 29,90 € 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:  είκοζι εννέα & ενενήνηα λεπηά 

  Απιθμηηικώρ: 29,90 [*] 
 

http://sate.gr/html/pdfDocuments/08-01-03-01.pdf
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ΑΡΘΡΟ 5ο 
Άπθπο 3.12  Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΟΚΩ. 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6087 

 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 
δίθηπα Δηαηξεηψλ/Οξγαληζκψλ Κνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 
αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο.  

 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 
δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν 
κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. 
Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε 
ηηκή απηή.  

 

ην παξφλ άξζξν δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπ δηθηχνπ. Οη εξγαζίεο απηέο ζα εθηεινχληαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο ησλ αξκνδίσλ ΟΚΩ θαη ζα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΓΚ 26/ΓΙΠΑΓ/νηθ/356 (ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ) δελ ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ΔΣΔΠ 
φκσο πξνηείλνπκε: 

ΔΣΔΠ 02-08-00-00 (ΑΝΣΙΜΔΣΩΠΙΗ ΓΙΚΣΤΩΝ ΟΚΩ) 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο. 
 
ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    δεκαπένηε & πενήνηα λεπηά 
 Απιθμηηικώρ:   15,50 € 
 
 
 

  
4.  ΚΑΘΑΙΡΔΔΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΔΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΔΙ # 

 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο 
Άπθπο 4.04  Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ.  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6807 

 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ 
θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ 
ζξαπνκέλσλ πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιαθφζηξσζεο. 
 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή παξαδνρή φηη αλά 
ηεηξαγσληθφ κέηξν απνμήισζεο πιαθφζηξσζεο πξνθχπηνπλ 0,10 m3 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά 
γηα νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο: 

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ)  

φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ή 
ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΓΚ 26/ΓΙΠΑΓ/νηθ/356 (ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ) δελ ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ΔΣΔΠ 

φκσο πξνηείλνπκε: 
ΔΣΔΠ 15-03-03-00 (Καζαηξέζεηο πιαθψλ απφ ζθπξφδεκα επί εδάθνπο) 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 

Τιμή με μεταυορά σε απόσταση 12 χιλιομέτρων: 12,40+0,3*12 = 16,00 € 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    δεκαέξι 

 Απιθμηηικώρ:   16,00 [*]   
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
Άπθπο 4.05  Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξφρπησλ ή κή 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6808 

 

Απνμήισζε θξαζπέδσλ πεδνδξνκίσλ κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηελ θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη 
ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ 
ζξαπνκέλσλ θξαζπέδσλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

Σα αθέξαηα θξάζπεδα ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο 
πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ. 
 
Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ ζπκβαηηθή παξαδνρή φηη αλά 
ηξέρνλ κέηξν απνμήισζεο θξαζπέδσλ πξνθχπηνπλ 0,075 m3 πξντφλησλ πξνο κεηαθνξά γηα 
νξηζηηθή απφζεζε, σο εμήο: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βιπ. Γεληθνχο Οξνπο ηνπ Σηκνινγίνπ)  

φπνπ S ε κέζε απφζηαζε κέρξη ηνλ ρψξν απφζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ή 
ηελ ζρεηηθή έγθξηζε ηεο αξκφδηαο αξρήο. 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΓΚ 26/ΓΙΠΑΓ/νηθ/356 (ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ) δελ ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ΔΣΔΠ 

φκσο πξνηείλνπκε: 
ΔΣΔΠ 15-03-03-00 (Καζαηξέζεηο πιαθψλ απφ ζθπξφδεκα επί εδάθνπο) 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) 

 
Τιμή με μεταυορά σε απόσταση 12 χιλιομέτρων: 3,30+0,3*12 = 6,90 € 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    έξι & ενενήνηα λεπηά 

 Απιθμηηικώρ:  6,90 [*]   
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο 
Άπθπο 4.07 Δπίζηξσζε αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά   

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6251 x 75% + ΤΓΡ 6253 x 25% 
       

Eπηζηξψζεηο αγξνηηθψλ νδψλ κε ακκνραιηθψδε πιηθά πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ ή ρεηκάξνπ, κεγίζηνπ 
θφθθνπ 10 cm γηα ηελ βειηίσζε ηεο βαηφηεηάο ηνπο, ζην πιάηνο θαη κέζν πάρνο πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ κειέηε. 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Η πξνκήζεηα ηνπ ακκνραιηθψδνπο πιηθνχ θαη ε κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 Ο θαζαξηζκφο θαη ε εμνκάιπλζε ηεο επηθαλείαο εθαξκνγήο (αθαίξεζε ραιαξψλ επηθαλεηαθψλ 
ζηξψζεσλ θαη θπηηθήο γήο, εμνκάιπλζε ηπρφλ ηξνραπιαθψζεσλ θιπ) θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο 
ζθάθεο κε νδνζηξσηήξα  

 Η δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ κε ηζνπεδσηή (γθξέτληεξ), ε δηαβξνρή κε λεξφ θαη ε ζπκπχθλσζε ηεο 
ζηξψζεο κε ρξήζε νδνζηξσηήξα. 
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Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα κε βάζε ην κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεσο θαη ην πιάηνο δηάζηξσζεο πνπ 
πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε. Γηαζηξψζεηο ζε κεγαιχηεξν ηνπ πξνβιεπνκέλνπ απφ ηελ κειέηε 
πιάηνπο δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. Σν κέζν πάρνο ηεο ζηξψζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
κειέηε κπνξεί λα απμεζεί ηνπηθά γηα ηελ αληηκεηψπηζε ιαζπσδψλ πιηθψλ θαη εδαθψλ κεγάιεο 
πιαζηηθφηεηαο, κεηά απφ αηηηνινγεκέλε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο.    

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) επίζηξσζεο θαηά ηα σο άλσ. 
       

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:  επηά   

 Απιθμηηικώρ:  7,00 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Άπθπο 4.09 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β 

       
Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 

 

1.  Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 
πάρνπο 0,10 m  

2.  Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
0,10 m  

3. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε   

4.  Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm   

5.  Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε 
κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm κε ηελ αληίζηνηρε αζθαιηηθή 
ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε   

       
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε 
κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ 
θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά 
ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα 
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο 
(ΝΔΣ ΟΓΟ). 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΓΚ 26/ΓΙΠΑΓ/νηθ/356 (ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ) δελ ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ΔΣΔΠ 

φκσο πξνηείλνπκε: 

ΔΣΔΠ 05-03-11-04 (Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ ) 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. 

 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    δεκαοκηώ & πενήνηα λεπηά 
 Απιθμηηικώρ:   18,50 
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ΑΡΘΡΟ 10ο 
Άπθπο 4.10 Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο YΓΡ 6804 

       
Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ 
θαηαζθεπή ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, 
θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ θιπ πνπ έρνπλ εμαρζεί ρσξίο θζνξέο θαηά ηελ απνμήισζε θαη 
ζπκπιήξσζή ηνπο κε πιηθά ηεο απηήο πθήο, ρξσκαηηζκνχ θαη δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εληαίαο 
κνξθήο ηεο ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-06-08-03 
"Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" 

       
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

       
α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ επίζηξσζεο, ηνπ 

απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα 

       
β. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο, ζηελ 

πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα νπιηζκνχ)   

       
γ. Η θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβνιίζσλ, 

ιηζνζσκάησλ θιπ, έηζη ψζηε νη αξκνί θαη νη ηπρφλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο (ελαιιαγή 
ρξσκάησλ ή πθήο πιαθψλ θιπ) λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο πξνο ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα φξηα ηεο δψλεο απνθαηάζηαζεο  νη πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (άλ έρεη 
ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηελ ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ 
ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). 

ΔΣΔΠ 08-06-08-03 (Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ) 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο 
πεδνδξνκίνπ  

 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    είκοζι πένηε & ογδόνηα λεπηά 
 Απιθμηηικώρ:   25,80   
 
 
 
 

5. ΔΠΙΥΩΔΙ – ΔΓΚΙΒΩΣΙΜΟΙ – ΔΞΤΓΙΑΝΔΙ 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Απθπο 5.04 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε ηδηαίηεξεο 

απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067 

 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ 
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ 
απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

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

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ. 
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ΔΣΔΠ 08-01-03-02 (Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ) 

 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    ένα & πενήνηα πένηε λεπηά 

 Απιθμηηικώρ:    1,55 € 

 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
Άπθπο 5.07  ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069 

 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 

 

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

β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Η ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ 
απνθπγή δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 

 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 
γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ) 
ΔΣΔΠ 08-01-03-02 (Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ) 

 
Τιμή με μεταυορά σε απόσταση 12 χιλιομέτρων: 11,30+0,3*12 = 14,90 € 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    δεκαηέζζεπα & ενενήνηα λεπηά 

 Απιθμηηικώρ:  14,90 [*] 

 

 
 
 

 6.  ANTIMETΩΠΙΗ ΤΓΑΣΩΝ# 

 

 
ΑΡΘΡΟ 13ο 
Άπθπο 6.01  Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

 

Λεηηνπξγία θνξεηψλ ή θηλεηψλ εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ απνζηξάγγηζε 
εηζξεφλησλ ή ππνγείσλ πδάησλ θαη ηελ άληιεζε βνξβφξνπ θαη ιπκάησλ  θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
δηαθφξσλ εξγαζηψλ  ηνπ έξγνπ, εθ' φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ή κεηά απφ έγγξαθε 
εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 08-10-01-00 ''Δξγνηαμηαθέο 
αληιήζεηο πδάησλ'' θαη 08-10-02-00 ''Αληιήζεηο Βνξβφξνπ - Λπκάησλ''. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

α. Η πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαηάιιειεο 
ηζρχνο γηα ην εθάζηνηε καλνκεηξηθφ χςνο θαη παξνρή πνπ απαηηνχληαη θαη ησλ αλαιφγσλ 
ζσιελψζεσλ, ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ  

β. Η δαπάλε ησλ θαπζίκσλ ή ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο 
γ. Η εγθαηάζηαζε, ε επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ηξνθνδνζία κε θαχζηκα θαη ε ζπληήξεζε ηεο 

αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ 
δ. Η δηάλνημε πξνζσξηλήο ηάθξνπ απαγσγήο ησλ αληινπκέλσλ λεξψλ πξνο ππάξρνληα απνδέθηε 
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ε. Οη κεηαθηλήζεηο ηεο αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ 

ζη. Οη ζηαιίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 

 

Σηκή αλά ψξα (h) ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε αλαιπηηθά ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο, εμήο: 
ΔΣΔΠ 08-01-01-00 (Δθζθαθέο ηάθξσλ θαη δησξχγσλ) 
ΔΣΔΠ 08-01-02-00 (Καζαξηζκφο θαη εθβάζπλζε θνίηεο πνηακψλ, ξεκάησλ θαη απνρεηεπηηθψλ 
ηάθξσλ) 
 
6.01.01.02   Ιζρχνο 1,0 έσο 2,0 ΗΡ 

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6107 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:     ηέζζεπα & εξήνηα λεπηά  

            Απιθμηηικώρ:     4,60 
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14ο 
Άπθπο 7.06     Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα  

 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6103 

 

Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ 
πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, ηεο απαηηνχκελεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ απφ 
κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 
ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνζθφκηζε, ε ρξήζε,  νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο 
απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π. 

β. Η απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ 
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε 

γ. Η ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 

δ. Η ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

ε. Οη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο 
 
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ  ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ 
αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη 
κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 cm 
πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 
 
Δπιζήμανζη:  Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλνλ φηαλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ  
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΓΚ 26/ΓΙΠΑΓ/νηθ/356 (ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ) δελ ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ΔΣΔΠ 

φκσο πξνηείλνπκε: 

ΔΣΔΠ 12-03-01-01 (Οιφζσκα κεηαιιηθά πιαίζηα αξρηθήο ππνζηήξημεο ζεξάγγσλ ) 

Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο. 

 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    ηπιάνηα ηέζζεπα & εξήνηα 

 Απιθμηηικώρ:   34,60 
 

http://sate.gr/html/pdfDocuments/08-01-01-00.pdf
http://sate.gr/html/pdfDocuments/08-01-01-00.pdf
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 9.  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΙ ΦΡΔΑΣΙΑ 

 

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
Άπθπο 9.10 Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ 
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ΝΔΣ 
ΤΓΡ. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ 
απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε 
κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο. 

 

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

 

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

 

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

 

γ. Η  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 
πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ.   

 

δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην 
ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

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

 
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ 
έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ 
νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 

 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
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01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, 
εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
 
9.10.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15   
  Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο   ΤΓΡ 6326 

 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    εβδομήνηα επηά 
  Απιθμηηικώρ:   77,00  
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Άπθπο N.T.1  Φπεάηιο ελέγσος ζςνδέζεων με ηο δίκηςο αποσέηεςζηρ   
  Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6081.1 100% 
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο (1) θξεαηίνπ (ελδεηθηηθνχ βάζνπο 1,20κ πεξίπνπ) ειέγρνπ ζπλδέζεσλ, 
ζηελ ξπκνηνκηθή γξακκή ηδηνθηεζηψλ, απνηεινχκελν ελ κέξε ζηελ αλσδνκή  απφ ζηνηρείν 
πξνθαηαζθεπαζκέλν απφ ζθπξφδεκα C35/45 κε ρπηνζηδεξφ θάιπκκα ζηελ ζηέςε ηνπ πεδνδξνκίνπ, 
ελψ ην θχξην ζψκα ηνπ ζα απνηειείηαη απφ ζσιήλα PVC ζεηξάο 41 Φ 160ρηι. 
ην θάησ ηκήκα ηνπ θχξηνπ ζψκαηνο Φ160 ζα πξνζαξκφδεηαη εηδηθφ ηεκάρην (ηαθ ή εκηηάθ Φ160 ρηι.) 
πνπ ζα επηηξέπεη ζην έλα άθξν ηνπ ηελ ηδησηηθή ζχλδεζε θαη ζην άιιν ηε ζχλδεζε κε ηνλ αγσγφ 
εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο πξνο ηνλ θεληξηθφ αγσγφ. ην εηδηθφ ηεκάρην απηφ ζα πξνζαξκφδεηαη, ηάπα 
απφ ηελ πιεπξά ηεο ηδησηηθήο ζχλδεζεο θαη ζην άιιν άθξν ην απαηηνχκελν εμάξηεκα πξνζαξκνγήο 
(απφ θαηάιιειν πιηθφ)  απφ Φ160 ρηι., ζηε δηάκεηξν θαη ηελ είδνο ηνπ αγσγνχ δηαθιάδσζεο (PVC-u 
ζεηξά 41 ή αγσγφο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 (Corrugated).  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ ,νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο εθζθαθήο – κεηαθνξέο θαη άιιεο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
ζσιήλα PVC ζεηξάο 41 Φ160ρηι, φια ηα απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα (ηαθ -εκηηάθ –ηάπεο-ζπζηνιέο- 
γσλίεο), νη εξγαζίεο ζπλαξκνιφγεζεο ηνπο κε φια ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπλαξκνιφγεζεο (ειαζηηθνί 
δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο, ιηπαληηθά, θφιιεο, θιπ), ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ απφ 
ζθπξφδεκα C35/45 δηαζηάζεσλ άλσ 265x265 ρηι.& θάησ 340x340 ρηι. χςνπο 230ρηι. πάρνπο 45ρηι., 
πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρπηνζηδεξνχ θαιχκκαηνο – πιαίζην θξεαηίνπ θιάζεο Α-15/1,5ηνλ & ΔN-124. 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο επίρσζεο ηνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθήο , νη 
εξγαζίεο πξνζαξκνγήο ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ ζηε ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ , νη εξγαζίεο 
απνθαηάζηαζεο πάζεο θχζεσο πεδνδξνκίνπ , γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ 
ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην.  
(Γηα έλα ηεκάρην πιήξνπο θαηαζθεπήο θξεαηίνπ ειέγρνπ ζπλδέζεσλ, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη 
αλεμαξηήηνπ βάζνπο θαη πιάηνπο ηάθξνπ θαη γηα νπνηαδήπνηε δηάκεηξν ή πιηθφ ηνπ αγσγνχ ζχλδεζεο 
κε ηνλ θεληξηθφ αγσγφ) 
Σηκή γηα κηα πιήξε ηνπνζέηεζε (ηεκ.) 
 

ΔΤΡΩ Ολογπάθωρ:    εβδομήνηα οκηώ και ογδόνηα λεπηά 
  Απιθμηηικώρ:   78,80   
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 12.  ΩΛΗΝΩΔΙ - ΓΙΚΣΤΑ 

 

 
 
ΑΡΘΡΟ 17ο 
Άπθπο 12.30 Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο 

δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή 
επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3    

 

Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε 
ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969. 
 
Οη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ’ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ 
κέγεζνο SN = ring stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ’ εηέξνπ κε βάζε ηελ 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  χκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο 
ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 

 

ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ 
ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε 
επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο. 

 

Η εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο ηνπνζέηεζεο, ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ, ε επαλεπίρσζε θαη ηα 
πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ. 

 

Σηκή αλά αμνληθφ κέηξν (m) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο ζσιήλσζεο θαηά ηα αλσηέξσ.. 
ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΓΚ 26/ΓΙΠΑΓ/νηθ/356 (ΑΓΑ: Β4Σ81-70Θ) δελ ππάξρεη αληηζηνίρεζε κε ΔΣΔΠ  
12.30.02 Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν 

[DN/ΟD]   
   

12.30.02.22 Γίθηπα κε ζσιήλεο SN8, DN/OD 160 mm  
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.1  
 

ΔΤΡΩ               Ολογπάθωρ:   ηέζζεπα & ογδόνηα λεπηά 
                     Απιθμηηικώρ:  4,80 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 18ο   
                                                                                    
Άπθπο 12.10  Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο 
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο 
ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο 
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο SN. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ 
δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ 
ζπλδένληαη κε ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
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ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο 
απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ 
ζσιήλσλ. 

γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, 
νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά 
ηκήκαηα. 

Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 
 
 Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο, 

ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 

 Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν   
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο ησλ θξεαηίσλ 
θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. 
 
12.10.02  Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm  
 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6711.1 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:   ηέζζεπα και είκοζι λεπηά 
 Αξηζκεηηθψο:   4,20  

                                                                                                               

 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο 
Άπθπο ΝΣ2 Υ1 12.12     Δηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο αγσγψλ  εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ζε 

ππάξρνληεο  θεληξηθνχο  αγσγνχο  απφ ζσιήλεο  δνκεκέλνπ  
Σνηρψκαηνο SN8 ή  PVC ζεηξάο 41. 

 
Πξνκήζεηα ,κεηαθνξά επί ηφπνπ ,πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε  κε κεραληθή ζχζθημε εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ πνιππξνππιέλην (PP) ή πνιπαηζπιέλην  (PE)  SN8,  ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 
13476-3, γηα δεκηνπξγία ππνδνρήο ζχλδεζεο δηαθιάδσζεο ζε αγσγνχο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8 
ή ζε ζσιήλεο PVC-u ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο ζεηξάο 41. πκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη 
ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 

 
12.12.01  Δηδηθφ ηεκάρην ζχλδεζεο (ζακάξη θνπκπσηφ)  κε κνχθα ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, 

γηα ζχλδεζε δηαθιάδσζεο ζε αγσγνχο ππνλφκσλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο  SN8 ή 
PVC ζεηξάο 41 νλ. δηακέηξνπ DN/OD 200. 

 
Σππνπνηεκέλα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ζακάξηα θνπκπσηά) SN8 κε κνχθα ει. δαθηπιίνπ  γηα ηελ 
ζχλδεζε δηαθιάδσζεο ηδησηηθήο ζχλδεζεο  αθαζάξησλ κε ην θεληξηθφ δίθηπν. ηελ ηηκή κνλάδνο 
πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ  θεληξηθνχ αγσγνχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο ή PVC 
ζεηξάο 41 κε ρξήζε δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία  ηνπ αγσγνχ θαη ε 
πξνζαξκνγή ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ κε ζχζθημε κέζσ εηδηθνχ θιεηδηνχ γηα ηελ εθηφλσζε ηνπ ειαζηηθνχ 
παξεκβχζκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα κεηαμχ ηεο δηαλνηρζείζεο νπήο θαη ηνπ ιαηκνχ ηνπ 
ζακαξηνχ, γηα ηελ δεκηνπξγία αλακνλήο ζχλδεζεο  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 125 mm. ηελ ηηκή 
κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη επίζεο  θαη νη  απαηηνχκελνη δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο. 
    

 
12.12.01.01 x.  ακάξη θνπκπσηφ SN8 κε κνχθα νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ 200/125mm  
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                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6712.1 

Σιμή εθαπμογήρ: 
 
 ΔΤΡΩ           Ολογπάθωρ:   Σπιάνηα εννέα και πενήνηα λεπηά 

          Απιθμηηικώρ:  39,50 
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 20ο 
Άπθπο ΝΣ3 Υ1 12.12  Δηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο αγσγψλ  εμσηεξηθήο δηαθιάδσζεο ζε ππάξρνληεο   

θεληξηθνχο  αγσγνχο  απφ ζσιήλεο  δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο SN8. 
 

Πξνκήζεηα ,κεηαθνξά επί ηφπνπ ,πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε  κε κεραληθή ζχζθημε εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ πνιππξνππιέλην (PP) ή πνιπαηζπιέλην  (PE)  SN8, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΝ 
13476-3, γηα δεκηνπξγία ππνδνρήο ζχλδεζεο δηαθιάδσζεο ζε αγσγνχο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 
SN8.  πκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 

 
12.12.01  Δηδηθφ ηεκάρην ζχλδεζεο (ζακάξη θνπκπσηφ)  κε κνχθα ειαζηηθνχ δαθηπιίνπ, 

γηα ζχλδεζε δηαθιάδσζεο ζε αγσγνχο ππνλφκσλ απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο  SN8  νλ. 
δηακέηξνπ  DN/OD 250 ή  DN/OD 315. 

 
Σππνπνηεκέλα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (ζακάξηα θνπκπσηά) SN8 κε κνχθα  ει. δαθηπιίνπ  γηα ηελ 
ζχλδεζε δηαθιάδσζεο ηδησηηθήο ζχλδεζεο  αθαζάξησλ κε ην θεληξηθφ δίθηπν. ηελ ηηκή κνλάδνο 
πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ  θεληξηθνχ αγσγνχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο ή PVC 
ζεηξάο 41 κε ρξήζε δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία  ηνπ αγσγνχ θαη ε 
πξνζαξκνγή ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ κε ζχζθημε κέζσ εηδηθνχ θιεηδηνχ γηα ηελ εθηφλσζε ηνπ ειαζηηθνχ 
παξεκβχζκαηνο πνπ εμαζθαιίδεη ζηεγαλφηεηα κεηαμχ ηεο δηαλνηρζείζεο νπήο θαη ηνπ ιαηκνχ ηνπ 
ζακαξηνχ, γηα ηελ δεκηνπξγία αλακνλήο ζχλδεζεο  νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm γηα ζχλδεζε 
αγσγνχ δηαθιάδσζεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο (corrugated). ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη 
επίζεο  θαη νη  απαηηνχκελνη δαθηχιηνη ζηεγαλφηεηαο. 
    

 
12.12.01.02 x.  ακάξη θνπκπσηφ SN8 κε κνχθα νλνκαζηηθψλ δηακέηξσλ 250/160mm ή 

315/160mm 
 
                             Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6712.2 

Σιμή εθαπμογήρ: 
 
 ΔΤΡΩ           Ολογπάθωρ:   απάνηα έξι και πενήνηα λεπηά 

          Απιθμηηικώρ:  46,50  
 

 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
Άπθπο ΝΣ4 Υ1 12.35  Δηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ PVC-u ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο  θαηά  ΔΝ 1401 
 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ απφ  κε 
πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην PVC-u , θαηά  ΔΝ 1401, κε ηνπο αληίζηνηρνπο δαθηπιίνπο 
ζηεγάλσζεο. 
Σα εηδηθά ηεκάρηα ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν) 
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12.35.02 Κακπχιε απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην PVC-u 45°, κε ηππνπνίεζε θαηά 
ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν (DN/OD) καδί κε ηνλ αληίζηνηρν δαθηχιην ζηεγάλσζεο. Σηκή αλά εηδηθφ 
ηεκάρην (ηεκ) 
  
 

Κακπχιε PVC-u , ησλ 45°, DN/OD 125 mm 
  
Σιμή εθαπμογήρ ανά ειδικό ηεμάσιο : 

 
ΔΤΡΩ    Οινγξάθσο: Σπία και είκοζι λεπηά 

           Αξηζκεηηθψο: 3,20 

 
ΑΡΘΡΟ 22ο 

 
Άπθπο  12.35     Δηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη πνιππξνππιελίνπ δνκεκέλνπ   

ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3   
   

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ απφ  πνιπαηζπιέλην 
(PE) ή πνιππξνππιέλην (ΡΡ), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3, κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο. 
 
χκθσλα κε ην πξφηππν EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή 
(DN/OD, outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 
 
 
12.35.02 Υπηέο γσλίεο πνιπαηζπιελίνπ ή πνιππξνππιελίνπ 45°, κε ηππνπνίεζε θαηά ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν (DN/OD). Σηκή αλά εηδηθφ ηεκάρην (ηεκ) 
  
 

12.35.02.01  Υπηή γσλία PE ή ΡP, ησλ 45°, DN/OD 160 mm 
 Κσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6711.1 

 
 

ΔΤΡΩ    Οινγξάθσο: οκηώ & ζαπάνηα λεπηά 
           Αξηζκεηηθψο: 8,40 
 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
Άπθπο ΝΣ5   Δηδηθά ηεκάρηα πξνζαξκνγήο  (ζπζηνιέο)  DN 160 /125 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ (ζπζηνιέο)  απφ  κε 
πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην PVC-u ή άιιν πιαζηηθφ πιηθφ (PP ή PE)  γηα ηε ζχλδεζε 
αγσγψλ ή εμαξηεκάησλ αγσγψλ DN/OD 160 ζε εμαξηήκαηα ζχλδεζεο  κε δηάκεηξν DN125, κε ηνπο 
αληίζηνηρνπο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο. 
Σα εηδηθά ηεκάρηα ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηηο νλνκαζηηθέο δηακέηξνπο DN1 θαη DN2 (ε DN1 
ηαπηίδεηαη κε ηελ  εζσηεξηθή  δηάκεηξν  θαη ε DN2 κε ηελ εμσηεξηθή). 
 
Σιμή εθαπμογήρ ανά ειδικό ηεμάσιο: 
  

 
ΔΤΡΩ    Οινγξάθσο: Γώδεκα  και πενήνηα λεπηα  

           Αξηζκεηηθψο: 12,50 
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Θ Δ Ω Ρ Η Θ Η Κ Δ 
Μέγαξα 15  /  1  / 2019            Μέγαξα  15   / 1  / 2019              Μέγαξα 15   / 1  / 2019    
Ο Γ/ληήο Σ.Τ.Γ.Μεγάξσλ           Η Πξ/λε Σ.Τ.Γ.Μ.             Η πληάμαζα 
 
  
      
 
    Δ.Ρνχζζεο            Δ.Σζάθσλα                                 A.Ρεΐζε 
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