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ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΙΔΡΖΠ 
 
 

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 Σεχρε 
Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

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

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

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  πξνθχπηεη ην 
πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο 
εξγαζηψλ ή ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. ηηο ηηκέο 
κνλάδνο απηέο, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ., πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ 
ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ.  

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

 Οκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, 
ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ 
Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο 
θαη θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 
1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ Δγθχθιην αξ. πξση. νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο 
αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Χο «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 πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ 
έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη 
ηδηαηηέξσο) θ.ιπ., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ 
νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, επηζηεκνληθνχ 
πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν, εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ 
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(ε)  ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ 
(ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο 
ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο 
άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ζε άιια 
άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ  

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ,  

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 
έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη 
ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θ.ιπ.). 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο 
ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

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

(2) Οη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή 
θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά ησλ 
ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή 
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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 Χθειείαο [ΟΚΧ]),  

1.14 Οη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο 
κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη’ αληηπαξάζηαζε κε 
εθπξφζσπν ηεο Τπεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, 
πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

 1.15 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί 
δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε κειέηε. 

1.16 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ 
εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.17 Οη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο 
θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο 
θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη 
ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.18 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ 
πνπ εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.19 Οη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα 
δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ 
εξγαζίαο θ.ιπ.) εθηφο εάλ ππάξρεη έγγξαθε απνδνρή ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή 
ηνπο. 

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

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

1.22 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο 
δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο 
ηνπ Έξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, 
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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 Χθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



6 

 

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

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

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

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

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

(9) Γηα θφξνπο. 

(10) Γηα εγγπεηηθέο. 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ. 

(12) Πξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ. 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο. 

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

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

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

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

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc  κεηάθιεζε 

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

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

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

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

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

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

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

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

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

     DN / DM  

  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

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

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

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

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο 
πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην 
ιφγν:  

     DN / 12 

 φπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) ηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο 
ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο 
ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  

 φπνπ ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

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

Όπνπ ζηα επηκέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε 
απφθαζε ε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε 
αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζηνπο 
γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο. 

 
 

 
Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Τηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 
παξαπιέπξωο ηεο αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΕΥΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 
δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ηωλ, θαηά πεξίπηωζε, πιηθώλ ή πξνϊόληωλ. 
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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 €/m3.km 
 

ε αζηικέρ πεπιοσέρ   

 - απφζηαζε < 5 km 0,28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Εκηόρ 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 (m3), θαηά ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην 
άξζξν.  

 
Σε θακκία πεξίπηωζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή 
νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα 
επηκεηξνύκελα m3 θάζε εξγαζίαο, όπωο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

 
Η δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην 
(ΝΕΤ ΟΔΟ), 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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ΟΜΑΔΑ Α: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

 

Α/Α : 1 αβγ 

 
Άξζξν Α-4.4   Γηάλνημε ηάθξνπ κε εξγαιεία ρεηξφο ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟIK-2113) 
Γηάλνημε κε εξγαιεία ρεηξφο ηάθξνπ ηξηγσληθήο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, κεκνλσκέλα θαη 
αλεμάξηεηα απφ ηηο γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, πιάηνπο έσο 3.00 m, ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, 
ζηνπο πφδεο ησλ επηρσκάησλ ζε νπνηνπδήπνηε ζηάζκε απφ ηηο πξνζπειάζεηο (ζηέςε 
επηρψκαηνο θ.ιπ.), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε 
εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-01-01-00. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

o ε εθζθαθή κε εξγαιεία ρεηξφο,  
o ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε  
o ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ ηεο ηάθξνπ.  

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ. 
  
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
  
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Γεθαηέζζεξα Δπξψ θαη αξάληα Λεπηά. 
   Αξηζκεηηθά: 14,40 € 
 

 

 

Α/Α : 2 αβγ 

 
Άξζξν Α-14  ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΚΑΙ ΜΟΡΦΧΗ ΣΑΦΡΟΤ ΣΡΙΓΧΝΙΚΗ ΓΙΑΣΟΜΗ `Η 

ΣΑΦΡΟΤ ΔΡΔΙΜΑΣΟ, Δ ΚΑΘΔ ΔΙΓΟΤ ΔΓΑΦΟ  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1310) 

 
Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο ή ηάθξνπ 
εξείζκαηνο, ζε θάζε είδνπο έδαθνο, κε δηαζηάζεηο θαη θιίζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε, πνπ ζα 
εθηειεζζεί κε κεραληθά κέζα ή/θαη εξγαιεία ρεηξφο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε πξνζέγγηζεο θαη ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ,  

 ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ ηεο ηάθξνπ θαη κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα 
ηεο ή ηνπ εξείζκαηνο,  

 ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, ζηαιίαο εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξάο ησλ παξαγνκέλσλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο ηάθξνπο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 
0,30 m. 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 

 
ΔΤΡΧ:    Οινγξάθσο: Μεδέλ Δπξψ θαη Δμήληα Πέληε Λεπηά. 
   Αξηζκεηηθά: 0,65 € 
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Α/Α : 3 αβγ 

 
Άξζξν Α-15   ΚΑΘΑΡΙΜΟ ΟΥΔΣΧΝ ΑΝΟΙΓΜΑΣΟ ΜΔΥΡΙ ΚΑΙ 3,00 m  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1320) 
 

Καζαξηζκφο νρεηνχ χςνπο ή αλνίγκαηνο κέρξη 3.00 m θαη ησλ ηπρφλ ππαξρφλησλ θξεαηίσλ θαη 
απνκάθξπλζε ησλ πάζεο θχζεσο πξνζρψζεσλ, κε κεραληθά κέζα ή/θαη ρεηξνλαθηηθά. Σν παξφλ 
άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζε ζσιελσηνχο νρεηνχο κηθξψλ δηακέηξσλ 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξφζζεηε δαπάλε ιφγσ ελδερνκέλσλ δπζρεξεηψλ πξνζέγγηζεο ηνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ,  

 ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ε θνξηνεθθφξησζε θαη 
κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε απφζεζε θαη δηάζηξσζε απηψλ  

 ε δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο κέηξσλ αζθαιείαο.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε απφζεζεο ησλ πξντφλησλ θαζαξηζκνχ θνληά ζηνλ νρεηφ (κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο), ε δηακφξθσζή ηνπο ζα γίλεη έηζη ψζηε λα απνθεπρζνχλ επαλεκθξάμεηο ηνπ 
νρεηνχ.  
 
Θα επηκεηξεζεί ην κήθνο ηνπ νρεηνχ κεηαμχ ησλ ζηνκίσλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ απηνχ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηπρφλ θξεαηίσλ). 
 
Γηα έλα κέηξν κήθνπο  
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Έληεθα Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 11,50 € 

 
 

 

ΟΜΑΔΑ B: ΣΕΥΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Α/Α : 4 αβγ 

 
Άξζξν Β-1  ΔΚΚΑΦΗ ΘΔΜΔΛΙΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ & ΣΑΦΡΧΝ ΠΛΑΣΟΤ 

έσο 5,00 m  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2151) 

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ 
(ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, 
απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Χ.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε 
εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-
00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, 
εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

 Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο 
αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε 
επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

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

 Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ 
έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ) 
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 Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο 

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

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

 Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα 
εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή 
ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ  

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

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

 Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο 
γεθχξσζεο) 

 Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 
 
Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ 
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε 
ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα 
επηθαλείαο έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα 
θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο 
γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε 
ζηάζκε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη 
ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ’ χςνο)/ 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Έμη Δπξψ θαη Δίθνζη Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 6,20 € 

 
 
 

Α/Α : 5 αβγ 

 
Άξζξν Β-5   ΥΔΙΡΟΘΔΣΗ ΛΙΘΟΠΛΗΡΧΗ  

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2251) 
 

Δθαξκνγή ιηζνπιήξσζεο κε ιίζνπο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζε νπνηαδήπνηε 
ζέζε ηνπ έξγνπ, κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη 
ηαθηνπνίεζε ησλ ιίζσλ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη νη απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο  

 ε απαζρφιεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 
 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) έηνηκεο ιηζνπιήξσζεο  
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Γεθαεπηά Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 17,50 € 
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Α/Α : 6 αβγ 

 
Άξζξν Β-7   ΛΙΘΟΡΡΙΠΗ ΚΟΙΣΟΣΡΧΔΧΝ, ΑΝΑΒΑΘΜΧΝ θ.ι.π. 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-6157) 
 

Δθαξκνγή ιηζνξξηπήο κε αξγνχο ιίζνπο ιαηνκείνπ ή ζπιιεθηνχο, βάξνπο 5 έσο 20 kg, γηα ηελ 
δηακφξθσζε θνηηνζηξψζεσλ, γηα ηελ ζηεξέσζε εδάθνπο θάησ θαη πίζσ απφ ηνίρνπο 
ζπξκαηνθηβσηίσλ θαη επί αλαβαζκψλ πξαλψλ νξπγκάησλ, ζηηο ζέζεηο, πάρε ή δηαηνκέο πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
  
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ή ε δηαινγή ησλ ιίζσλ, ε κεηαθνξά ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν 
ελζσκάησζεο, νη πιάγηεο κεηαθνξέο γηα ηελ πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε εθαξκνγήο,  

 ε δηάζηξσζε θαη ε ηαθηνπνίεζε ησλ ιίζσλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο ιηζνξξηπήο. 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Γεθαπέληε Δπξψ θαη Σξηάληα Λεπηά. 
 Αξηζκεηηθά: 15,30 € 
 

 

Α/Α : 7 αβγ 

 
Άξζξν Β-29:  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 
Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα 
πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή 
ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο 
θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, 
ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
  
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ 
παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο 
θχζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή 
ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά 
πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη 
ζηδεξφηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, 
αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη 
πξνβνινδφκεζε θαζψο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο 
κνξθήο θελψλ,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 
ζθιήξπλζή ηνπ,  

 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  
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 νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
πάζεο θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, 
πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ,  

 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ 
δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ 
πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη 
ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή 
θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο 
φγθνπο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε 
πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ 
ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ 
φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε 
ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ 
δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ 
πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά 
απφ εθζθαθή.  
 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ 
εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή 
εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο 
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ 
θάζε ηχπν θαηαζθεπήο: 
 

01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε 

επηρξηζκάησλ 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα  
 
Άξζξν Β-29.2  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ C12/15 

 
Άξζξν Β-29.2.1  Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηάθξσλ θιπ κε ζθπξφδεκα C12/15, άνπιν 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2531) 
 

Καηαζθεπή ζηεξεψλ έδξαζεο ξείζξσλ θαη θξαζπέδσλ, επελδεδπκέλσλ ηάθξσλ θάζε είδνπο 
(ηξαπεδνεηδψλ, ηξηγσληθψλ θιπ), ξακπψλ πξφζβαζεο ζε παξφδηεο ηδηνθηεζίεο, ρπηψλ βάζεσλ 
ππιψλσλ νδνθσηηζκνχ, ζηξψζεηο πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θιπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 
θαηεγνξίαο C12/15. 
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ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Ογδφληα Έμη Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 86,50 € 
 
 

Α/Α : 8 αβγ 

 
Άξζξν Β-65:  ΦΑΣΝΔ ΑΠΟ ΤΡΜΑΣΟΠΛΔΓΜΑ 
 
Άξζξν Β-65.1  Πξνκήζεηα ζπξκαηνπιέγκαηνο θαη ζπξκάησλ ζπξκαηνθηβσηίσλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2311) 
 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο γαιβαληζκέλνπ θαηά ΔΛΟΣ 
EN10244-2, κε ειάρηζηε αλάισζε πιηθνχ επίζηξσζεο ηνπιάρηζηνλ 250 gr/m2, δηπιήο πιέμεο, ζε 
ξφινπο, γηα ηελ θαηαζθεπή θαηλψλ κνξθήο θηβσηίσλ ή ζάθσλ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ δηεπζέηεζεο 
ξνήο ξεκάησλ, ζσξάθηζεο νρζψλ, ηκεκάησλ δξφκσλ, ηερληθψλ έξγσλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 08-02-01-00 ‘’ πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ 
(Serasanetti)’’. 
 
ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηνπ ζπξκαηνπιέγκαηνο απφ ραιχβδηλν γαιβαληζκέλν ζχξκα δηπιήο 
πιέμεο, δηακέηξνπ 2,70 ή 3,00 mm, κε εμαγσληθέο νπέο ειεχζεξσλ δηαζηάζεσλ 8x10 cm, ηνπ 
γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο ξαθήο Φ 2,20 ή 2,40 mm (θαη’ αληηζηνηρία κε ηεv σο άλσ δηάκεηξν 
ηνπ ζχξκαηνο ησλ θαηλψλ) θαη ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο ελίζρπζεο ησλ αθκψλ θαηά ηηο 
επηκήθεηο πιεπξέο ησλ θαηλψλ, Φ 3,40 ή 3,90 mm (θαη’ αληηζηνηρία κε ηεv σο άλσ δηάκεηξν ηνπ 
ζχξκαηνο ησλ θαηλψλ),  

 ε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ηηο πιάγηεο 
κεηαθνξέο.  

 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζπξκαηνπιέγκαηνο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν πξνζηαζίαο ηνπ ζχξκαηνο απφ ην 
νπνίν θαηαζθεπάδεηαη ην πιέγκα. 

 
Άξζξν Β-65.1.1  πξκαηνπιέγκα θαη ζχξκαηα ζπξκαηνθηβσηίσλ κε απιφ γαιβάληζκα  

 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Γχν Δπξψ θαη Δβδνκήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 2,70 € 

 
 

Α/Α : 9 αβγ 

 
Άξζξν Β-65.2  Καηαζθεπή θαηλψλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2312) 
 

Καηαζθεπή θαηλψλ κνξθήο θηβσηίσλ ή ζάθσλ απφ ζπξκαηφπιεγκα πξνο εθηέιεζε έξγσλ 
δηεπζέηεζεο ξνήο ξεκάησλ, πξνάζπηζεο νρζψλ, ηκεκάησλ δξφκσλ, ηερληθψλ έξγσλ θιπ. ζχκθσλα 
κε ηελ ΔΣΔΠ 08-02-01-00 ‘’ πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ 
(Serasanetti)’’. 
 
ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνζέγγηζε ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ θαη ησλ ζπξκάησλ ξαθήο θαη ελίζρπζεο ησλ ξφισλ,  

 ε αλάπηπμε, θνπή θαη ξαθή ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ,  

 ε ελίζρπζε ησλ ξνιψλ θαηά ηηο επηκήθεηο πιεπξέο απηψλ κε γαιβαληζκέλν ζχξκα,  

 ε ζχλζεζε ησλ θαηλψλ, 

 ε θαηαζθεπή ηπρφλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ,  

 ε κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ησλ θαηλψλ ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο θαζψο 

 ε ζπκπιεξσκαηηθή ξαθή ησλ θαηλψλ κεηά ηελ πιήξσζή ηνπο. 
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Η πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ησλ ζπξκαηνθηβσηησλ θαη ε ιηζνξξηπή πιήξσζεο απηψλ 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
  
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζπξκαηνπιέγκαηνο θαηλψλ, κνξθήο 
θηβσηίσλ ή ζάθσλ ή νπιηζκνχ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Γχν Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 2,50 € 
 

 

Α/Α : 10 αβγ 

 
Άξζξν Β-65.3  Πιήξσζε θαηλψλ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2313) 
 

Πιήξσζε έηνηκσλ ζπξκαηνθηβσηίσλ ή ζπξκαηνθπιίλδξσλ (θαηλψλ) κε θξνθάιεο ζπιιεθηέο ή 
ιίζνπο ιαηνκείνπ δηαζηάζεσλ κεγαιχηεξσλ απφ ηε δηάκεηξν ηνπ βξφγρνπ ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ 
αιιά κηθξφηεξσλ απφ 0,25 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08-02-01-00 ‘’ πξκαηνθηβψηηα πξνζηαζίαο 
θνίηεο, πξαλψλ θαη επηρσκάησλ (Serasanetti)’’. 
 
ηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο,  

 ζηαιίεο θιπ, ησλ απαηηνχκελσλ θξνθαιψλ ή ιίζσλ ιαηνκείνπ,  

 ε πξνζέγγηζε θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηηο θάηλεο κε ρξήζε κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαηαζθεπήο. 
 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν πιήξσζεο εηνίκσλ ζπξκαηνθηβσηίσλ ή ζπξκαηνθπιίλδξσλ 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Γεθαελλέα Δπξψ θαη Δίθνζη Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 19,20 € 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΡΩΙΑ 

 

Α/Α : 11 αβγ 

 
Άξζξν Γ-1  ΤΠΟΒΑΗ ΟΓΟΣΡΧΙΑ  

 

Άξζξν Γ-1.1  Τπφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 

 

Καηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ 
αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε 
ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε 
ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ 
ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ 
θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε.  

 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο  
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Γεθαηξία Δπξψ θαη αξάληα Λεπηά. 
   Αξηζκεηηθά: 13,40 € 
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Α/Α : 12 αβγ 

 
Άξζξν Γ-2  ΒΑΗ ΟΓΟΣΡΧΙΑ 
Άξζξν Γ-2.2  Βάζε πάρνπο 0,10 m (ΠΣΠ Ο-155) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3211.Β) 
 

Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή 
πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ 
απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο 
θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ 
ηελ κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0.10 m  
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Έλα Δπξψ θαη Σξηάληα Δλλέα Λεπηά. 
   Αξηζκεηηθά: 1,39 € 
 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΦΑΛΣΙΚΑ 

 

Α/Α : 13 αβγ 

 
Άξζξν Γ-1  ΣΟΜΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΗ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-2269(α)) 
 
Σνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, 
κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο 
θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 
εξγαζηψλ. 
Η απνμήισζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηκήκαηνο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 
ηηκνινγνχληαη σο ‘’Δθζθαθή ζε έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο’’  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνκήο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε. 

 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Έλα Δπξψ. 
   Αξηζκεηηθά: 1,00 € 
 
 

Α/Α : 14 αβγ 

 
Άξζξν Γ-3  ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΠΡΟΔΠΑΛΔΙΦΗ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4110) 
 

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

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  
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 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.),  

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

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

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

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
 

ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Έλα Δπξψ θαη Δίθνζη Λεπηά. 
   Αξηζκεηηθά: 1,20 € 
 
 

Α/Α : 15 αβγ 

 
Άξζξν Γ-4  ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΚΗ ΔΠΑΛΔΙΦΗ 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4120) 
 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή 
αζθαιηηθφ γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, 
ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, 
ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε 
κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν 
δηαλνκέα αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε 
(φηαλ απαηηείηαη).  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Μεδέλ Δπξψ θαη αξάληα Πέληε Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 0,45 € 
 
 
 

Α/Α : 16 αβγ 

 
Άξζξν Γ-6  ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΧΔΙ  ΜΔΣΑΒΛΗΣΟΤ ΠΑΥΟΤ ΔΠΙΜΔΣΡΟΤΜΔΝΔ 

ΚΑΣΑ ΒΑΡΟ 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4421Β) 

 
Καηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ θαη ζηξψζεσλ αιιαγήο επηθιίζεσλ, θαζψο θαη 
θαηαζθεπή ηαπεηηδίσλ θαη επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ 
κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
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 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

 ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ θαη ε δηάζηξσζή ηνπ   

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

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

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

 νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ 
εγθνπψλ θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ 
πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.).  

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή 
πξνεπάιιεηςε ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 
 
Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 
 
Σηκή αλά ηφλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο.  
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Ογδφληα Δλλέα Δπξψ θαη αξάληα Δπηά Λεπηά. 
 Αξηζκεηηθά: 89,47 € 
 
 
 

Α/Α : 17 αβγ 

 
Άξζξν Γ-8  ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΣΡΧΔΙ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ 
αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο".  
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

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

 ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο  

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

 ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

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

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

ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη 
ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 
 
Άξζξν Γ-8.1  Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε 

ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-4521Β) 

ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Δπηά Δπξψ θαη Δλελήληα Γχν Λεπηά. 
   Αξηζκεηηθά: 7,92 € 
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ΟΜΑΔΑ E: ΗΜΑΝΗ - ΑΦΑΛΕΙΑ 

 

Α/Α : 18 και 19 αβγ 

 
Άξζξν Δ-1  ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑΥΑΙΣΙΗ ΟΥΗΜΑΣΧΝ (ΑΟ) 

 
1. Γενικά 
 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο 
Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1317, ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε 
ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 
 
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο 
αξρήο θαη πέξαηνο, νη ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα 
Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο (.Α.Δ.Π.).  
 
Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε ηα 
αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
 

 Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, Η4b 

 Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 

o θαηεγνξία W1:  0,60 m 

o θαηεγνξία W2:  0,80 m 

o θαηεγνξία W3:  1,00 m 

o θαηεγνξία W4:  1,30 m 

o θαηεγνξία W5:  1,70 m 

o θαηεγνξία W6:  2,10 m 

o θαηεγνξία W7:  2,50 m 

o θαηεγνξία W8:  3,50 m 

 Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 

 Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 
Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 
 
Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην 
ηνπ θαηαζθεπαζηή (installation manual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε 
νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά ή θφθθηλα).  
 
Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη 
δηαθνξεηηθήο δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ’ απηά, ζα θαηαηάζζνληαη 
ζηνλ βαξχηεξν ηχπν ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 
 
Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλά ηξέρνλ 
κέηξν ηηκέο κνλάδνο. Σα ζηνηρεία βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλ αληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε 
πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε απηή λνείηαη φηη θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο 
δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ βχζηζεο. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιχβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο 
αληηζθσξηαθήο πξνζηαζίαο απηψλ κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 1461. 
 
2. Επιλογή ΑΟ οδικών έπγων ζηην εξωηεπική οπιογπαμμή οδοζηπώμαηορ 
 
Σα εθαξκνδφκελα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηα νδηθά έξγα θα ππέπει να 
ηηπούν ηιρ ακόλοςθερ απαιηήζειρ ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδφκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο 
πιεπξηθήο δηακφξθσζεο: 
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 Ιθαλφηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε 

 Καηεγνξία θνδξφηεηαο Πξφζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε 

 Λεηηνπξγηθφ Πιάηνο ίζν ή κηθξφηεξν  

 Πιάηνο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο, κε ηηο επ’ απηήο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθψλ, Η/Μ θιπ) 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

 Διάρηζην πιάηνο δψλεο, κεηαμχ ηεο εκπξφζζηαο φςεο ηνπ ζηεζαίνπ αζθάιεηαο θαη ηεο 
νξηνγξακκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο, ίζν πξνο ην πξνβιεπφκελν ζηελ εθαξκνδφκελε ηππηθή 
δηαηνκή ηεο κειέηεο ή κεησκέλν, ην πνιχ, θαηά 0,10 m. 

 
3. Επιλογή ΑΟ ζηην οπιογπαμμή ηεσνικών έπγων 
 
Σα εθαξκνδφκελα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηα ηερληθά έξγα, θα ππέπει να 
ηηπούν ηιρ ακόλοςθερ απαιηήζειρ ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδφκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο 
πιεπξηθήο δηακφξθσζεο : 
 

 Ιθαλφηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε. 

 Καηεγνξία θνδξφηεηαο Πξφζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε 

 Λεηηνπξγηθφ Πιάηνο ίζν ή κηθξφηεξν 

 Πιάηνο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο, κε ηηο επ’ απηήο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθψλ, Η/Μ θιπ), γηα 
ηελ πεξίπησζε ηνίρσλ ζηέςεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

 πλνιηθφ πιάηνο πεδνδξνκίνπ, γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

 Διάρηζην πιάηνο ισξίδαο ηνπνζέηεζεο θηγθιηδψκαηνο 0,25 m, γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο 
ή ηνίρνπ ζηέςεο. 

 Διάρηζην πιάηνο δηαδξφκνπ θπθινθνξίαο πεδψλ 0,75 m (ή κεγαιχηεξν αλ πξνδηαγξάθεηαη 
δηαθνξεηηθά) γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο  

 Διάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γέθπξαο, πξν ηνπ ΑΟ, ίζν κε ην πξνβιεπφκελν ζηελ 
εθαξκνδφκελε ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο ή κεησκέλν, ην πνιχ, θαηά 0,10 m. 

 
Γηα εθαξκνδφκελα ΑΟ, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην θηγθιίδσκα (εθ’ φζνλ ην ζρεηηθφ ΑΟ ηεο 
κειέηεο δελ απαηηεί ζρεηηθή ζπλεξγαζία), ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ εθαξκνδφκελνπ ΑΟ ζα 
πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηπιένλ δαπάλε ηεο ζρεηηθήο θαηάιιειεο δηακφξθσζεο ηνπ 
θηγθιηδψκαηνο (ζπξκαηφζρνηλν θιπ), ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ηεο κειέηεο. 
 
4. Επιλογή ΑΟ ζηιρ κενηπικέρ και πλεςπικέρ διασωπιζηικέρ νηζίδερ 
 
Σν εθαξκνδφκελν χζηεκα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηηο θεληξηθέο θαη πιεπξηθέο 
δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο θα ππέπει να ηηπούν ηιρ ακόλοςθερ απαιηήζειρ ησλ, ελδεηθηηθά 
παξνπζηαδφκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο ζρεηηθήο δηακφξθσζεο ηεο λεζίδαο. 
 

 Ιθαλφηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε 

 Καηεγνξία θνδξφηεηαο Πξφζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε 

 Λεηηνπξγηθφ Πιάηνο ίζν ή κηθξφηεξν 

 Πιάηνο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο κε ηηο επ’ απηήο θαηαζθεπέο ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

 Γηαζθάιηζε ηεο αλεκπφδηζηεο θαηαζθεπαζηκφηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηαζθεπψλ 
(πδξαπιηθψλ,. Η/Μ θιπ.) πίζσ απφ ην ΑΟ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη, κε ηελ πξνυπφζεζε 
φηη ην δνκηθφ πιάηνο ηνπ εθαξκνδφκελνπ ΑΟ είλαη ίζν ή, ην πνιχ, κεγαιχηεξν κέρξη 0,10 
m, ζε ζρέζε κε ην ΑΟ ηεο κειέηεο. 

 Γηαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ πιάηνπο ισξίδαο, ηεο εθαξκνδφκελεο ηππηθήο δηαηνκήο ηεο 
κειέηεο, κεηαμχ ηεο φςεσο ηνπ ΑΟ θαη ηεο νξηνγξακκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο 

 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνπνζεηεκέλνπ ΑΟ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο 
απηνχ, θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4, σο εμήο : 
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Α/Α : 18 αβγ 

 
Άξζξν Δ-1.1  Μνλφπιεπξα ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 πνπ 

ηνπνζεηνχληαη κε έκπεμε, θαηεγνξίαο ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο Α, ζχκθσλα 
κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο 
 

Άξζξν Δ-1.1.1  ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2, ιεηηνπξγηθνχ 
πιάηνπο W7 

 

ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Σξηάληα Πέληε Δπξψ. 
 Αξηζκεηηθά: 35,00 € 

 

Α/Α : 19 αβγ 

 
Άξζξν Δ-1.3  Μνλφπιεπξα ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο ηερληθψλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο 
 

Άξζξν Δ-1.3.1  ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Η1, ιεηηνπξγηθνχ 
πιάηνπο W5, θαηεγνξίαο ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο Α 

 

ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Ογδφληα Πέληε Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 85,00 € 
 

Α/Α : 20 αβγ 

 
Άξζξν Δ-8.2  Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο νδηθήο ζήκαλζεο, πιήξσο αληαλαθιαζηηθέο, 
κε ππφβαζξν ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ EN 12899-1 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, πιήξσο αληαλα-θιαζηηθψλ, 
κε αλαθιαζηηθφ ππφβαζξν ηχπνπ 2, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 
12899-1, ηηο ΟΜΟΔ-ΚΑ, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ 
πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)’’ 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο απφ επίπεδν θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ AlMg2 
ειαρίζηνπ πάρνπο 3mm, ε εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ 
αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη θέξεη αλαγξαθέο θαη 
ζχκβνια, απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε (ν ηχπνο ηεο νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα), 
ε δε πίζσ φςε έρεη ρξψκα θαηφ (γθξη) θαη θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο πηλαθίδαο, ην 
φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο. 

 ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ απφ κνξθνδνθνχο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη 
αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο 

 ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, φια 
γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ΔΝ ISO 1461. 

 ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, 
θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ 

 ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο  
 ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν θαη ε αθαίξεζε απηνχ 

(φηαλ απαηηείηαη) 

  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλεο πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο. 
 Άξζξν Δ-8.2.1  Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ 
κηθξνπξηζκαηηθή αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 3 (κε ΔΣΑ θαη ζήκαλζε CE)  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-6541) 

  

ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Δθαηφλ Πελήληα Έμη Δπξψ. 
   Αξηζκεηηθά: 156,00 € 
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Α/Α : 21 και 22 αβγ 
 

Άξζξν Δ-9  ΠΙΝΑΚΙΓΔ ΡΤΘΜΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΓΔΙΞΗ ΔΠΙΚΙΝΓΤΝΧΝ ΘΔΔΧΝ  
 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε 
αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν 
ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 ‘’Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ 
(ΠΠ)’’ 
 

ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,  

 ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 

  θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 
 

Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 
 

Α/Α : 21 αβγ 
 

 

Άξζξν Δ-9.1  Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-6541) 

 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Πελήληα Σξία Δπξψ θαη Δβδνκήληα Λεπηά. 

  Αξηζκεηηθά: 53,70 € 
 

Α/Α : 22 αβγ 
 

 

Άξζξν  Δ-9.4  Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθή κεζαίνπ κεγέζνπο 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-6541) 

 
Με ην παξφλ άξζξν ηηκνινγνχληαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ 
δηαζηάζεσλ: 

 
α. ηξηγσληθέο (Ρ-1)  πιεπξάο 0,90 m  
β. νθηαγσληθέο (Ρ-2)  εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,90 m 
γ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-3, Ρ-4)  πιεπξάο 0,60 m 
δ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-6)  πιεπξάο 0,65 m 
ε. θπθιηθέο  δηακέηξνπ 0,65 m 

 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Πελήληα Σξία Δπξψ θαη Δβδνκήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 53,70 €  

 
 

Α/Α : 23 αβγ 

 
Άξζξν  Δ-10  ΣΤΛΟΙ ΠΙΝΑΚΙΓΧΝ 
Άξζξν  Δ-10.2  ηχινο πηλαθίδσλ απφ γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 80 mm (3’’) 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2653) 
 

ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, 
απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξψκαηνο: 
thread size R = 3’’, dεμ = 89,9 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 4,0 mm), κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 3,30 m, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 ‘’Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο’’. 
 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ειεθηξνζπγθνι-ιεκέλε 
θπθιηθή ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, κε πξνδηαηξεκέλεο νπέο Φ12 mm 
γηα θνριίεο Φ9,5 mm ζε απνζηάζεηο 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m απφ ην άθξν ηεο θεθαιήο ηνπ, 
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θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 14 mm κήθνπο 
40 cm ή, ελαιιαθηηθά, ραιχβδηλε ειεθηξνζπγθνιεκκέλε ιάκα 10 x 20 cm, γηα ηελ 
ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη ζπζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη ε ξάβδνο ή ε ιάκα). 

 ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 60 cm θαη 
δηακέηξνπ 50 cm 

 ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη 
θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά) 

Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ πηλαθίδσλ 
 

ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: αξάληα Δλλέα Δπξψ θαη Σξηάληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά:  49,30 € 
 
 

Α/Α : 24 αβγ 

 
Άξζξν Δ-17  ΓΙΑΓΡΑΜΜΙΗ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ  

 
Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, 
κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ 
πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν 
κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη 
θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη 
ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 ‘’Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ’’ 

 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 

 ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε 
πξνζσξηλή απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη) 

 ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 

 ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ 
ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 

 ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα)  

 ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ 
ρξεζηκνπνηνπκέλνπ πιηθνχ  

 ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ  

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ 
πιήξε ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 

Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο 
 

Άξζξν Δ-17.1  Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΙΚ-7788) 
 

ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο: Σξία Δπξψ θαη Ογδφληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 3,80 € 
 
 

ΟΜΑΔΑ Σ: ΟΔΟΦΩΣΙΜΟ & ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 

Α/Α : 25 αβγ 

 
 60.10.80  ΠΙΛΛΑΡ ΟΓΟΦΧΣΙΜΟΤ 
ηεγαλά κεηαιιηθά θηβψηηα ειεθηξνδφηεζεο ηζηψλ νδνθσηηζκνχ (πίιιαξ), βαζκνχ πξνζηαζίαο 
ΙΡ55 γηα ηνπνζέηεζε ζε εμσηεξηθφ ρψξν, κε ηελ βάζε έδξαζήο ηνπο απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα 
κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-07-01-00 ‘Τπνδνκή νδνθσηηζκνχ’’. 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηνπνπ ηνπ ζηεγαλνχ κεηαιιηθνχ θηβσηίνπ (πίιιαξ) κε 

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

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνχ νξχγκαηνο ηεο βάζεο έδξαζεο ηνπ πίιιαξ 
 ε βάζε ηνπ πίιιαξ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ρπηή επί ηφπνπ ή πξνθαηαζθεπαζκέλε, 

νχησο ψζηε ην πίιιαξ λα εδξάδεηαη ζε ζηάζκε +40 cm απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν, κε 
θεληξηθή νπή δηέιεπζεο ησλ ππνγείσλ θαισδίσλ.  

 Οη ράιθηλνη αγσγνί γείσζεο  θαη ε πιάθα γείσζεο. 
 Οη αθξνδέθηεο ησλ αγσγψλ γείσζεο. 
 ε ζηεγαλή δηαλνκή εληφο ηνπ πίιιαξ κε ηα φξγαλα δηαθνπήο θαη πξνζηαζίαο ησλ 

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

 ηα πάζεο θχζεσο φξγαλα ηνπ θηβσηίνπ: γεληθφ δηαθφπηε θνξηίνπ, γεληθέο αζθάιεηεο, 
απηφκαηνπο καγλεηνζεξκηθνχο δηαθφπηεο θαη ειεθηξνλφκνπο ηζρχνο ηειερεηξηζκνχ (αλά 
θχθισκα θσηηζκνχ), ξειέ κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), 
ρξνλνδηαθφπηε αθήο, ρξνλνδηαθφπηε κείσζεο λπθηεξηλνχ θσηηζκνχ (φηαλ πξνβιέπεηαη), 
πξίδα ζνχθν 16Α, ιπρλία λπθηεξηλήο εξγαζίαο ζε ζηεγαλή «θαξαβνρειψλα» θαη 
θιεκνζεηξέο ζχλδεζεο ησλ θαισδίσλ (ζην θάησ κέξνο ηνπ θηβσηίνπ). 

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

Σηκή αλά ηεκάρην πίιιαξ ειεθηξνδφηεζεο νδνθσηηζκνχ, αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 
αλαρσξήζεσλ, σο εμήο. 
  
 60.10.80.01  Πίιιαξ νδνθσηηζκνχ ηεζζάξσλ αλαρσξήζεσλ 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο HΛM-52) 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Γχν Υηιηάδεο Πεληαθφζηα Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 2.500,00 € 
 
 
 

Α/Α : 26 αβγ 

 
 60.10.85   ΦΡΔΑΣΙΑ ΔΛΞΗ ΚΑΙ ΤΝΓΔΗ ΤΠΟΓΔΙΧΝ ΚΑΛΧΓΙΧΝ 
Καηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, 
νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα θξεάηηα έιμεο 
θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο 
κειέηεο 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 
 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

θξεαηίνπ 
 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  
 ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ 

ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη 
αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rust primer ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε 
επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  
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Σηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ (Μ) x (Π), σο εμήο: 
60.10.85.01   Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ 40x40 cm 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΓΟ-2548) 
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Δμήληα Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 60,00 € 
 
 
 

Α/Α : 27 αβγ 

 
 60.20.40.00  ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη δηέιεπζεο θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο  
 (Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-5) 
Καηαζθεπή ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ ζεκαηνδφηεζεο ππφ ην νδφζηξσκα ή ζηηο ζέζεηο 
ηερληθψλ κε γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ 
ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN) θαη πάρνπο 
ηνηρψκαηνο φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ηνπ 
γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ησλ γαιβαληζκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ε ηνπνζέηεζε 
θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ε επηζήκαλζε ησλ 
ζσιήλσλ θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε δέζκεο ζσιήλσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη.  
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ζθπξφδεκα 
ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
  
 60.20.40.02  ηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη νλνκαζη.δηακέηξνπ DN 63 mm ζπείξσκα 2½’’) θαη 
πάρνπο 3,6 ρη. 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο. 
  
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Γεθαέμη Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 16,00 € 
 
 
 

Α/Α : 28 αβγ 

 
60.20.40.10  σιήλεο πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο απφ 
πνιπαηζπιέλην (HDPE) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ 
θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο 
ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΛΟΣ EN 50086-1 , ΔΛΟΣ EN 50086-2-4 θαη 
ΔΛΟΣ EN 61386 «πζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 
5% > 400 Ν/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα 
ηκήκαηα.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε 
εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, 
ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο 
ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε ηνπνζέηεζε θαη 
ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
Η εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη 
ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 60.20.40.11  σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 63 mm 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο  
  
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Έμη Δπξψ θαη αξάληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 6,40 € 
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Α/Α : 29 αβγ 

 
 60.20.40.21  Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνδίνπ γείσζεο απφ ράιθηλε πιάθα 
 (Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-45) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πιάθαο γείσζεο απφ ειεθηξνιπηηθφ 
ραιθφ δηαζηάζεσλ 500x500 mm θαη πάρνπο ειάζκαηνο 3 mm. ην θέληξν βάξνπο απηήο ζα είλαη 
ζπγθνιιεκέλα ην έλα άθξν ράιθηλνπ πνιχθισλνπ αγσγνχ ησλ 35 mm2, κήθνπο 5 m, ελψ ην 
άιιν άθξν ζα θέξεη αθξνδέθηε ησλ 35 mm2, ζπγθνιιεκέλν.  
ηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ ιάθθνπ 
γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παξαπάλσ ειεθηξνδίνπ, νχηε ε ελδερφκελα απαηηνχκελε εμπγίαλζε ηνπ 
επηρψκαηνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αγσγηκφηεηαο πξνο γελ ηνπ ειεθηξνδίνπ ιφγσ βξαρψδνπο 
εδάθνπο.  
  
Σηκή αλά ηεκάρην ηνπνζεηεκέλεο πιάθαο γείσζεο. 
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Δθαηφλ Δίθνζη Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 120,00 € 
 
 
 

Α/Α : 30 αβγ 

 
Πινακίδα ςπόδειξηρ ηασύηηηαρ οσήμαηορ 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 105) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο ζπζηήκαηνο έλδεημεο ηαρχηεηαο απνηεινχκελν απφ: 
Πηλαθίδα έλδεημεο ηαρχηεηαο νρήκαηνο (Π.Δ.Σ.Ο.) κε εηθνλνζηνηρεία LED κε απμνκεηνχκελε 
έληαζε θσηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα εκέξαο ή λχρηαο. Η απεηθφληζε ηεο ηαρχηεηαο ησλ 
δηεξρφκελσλ νρεκάησλ ζα γίλεηαη κε εηθνλνζηνηρεία πνπ ζα ζρεκαηίδνπλ ραξαθηήξεο χςνπο 
ηνπιάρηζην 30 εθ. Η κέηξεζε ηεο ηαρχηεηαο ζα γίλεηαη απφ ξαληάξ κηθξνθπκάησλ εκβέιεηαο 
ηνπιάρηζην 100 κ. γηα επηβαηηθά απηνθίλεηα θαη 200κ γηα θνξηεγά, θαη αθξίβεηαο ηνπιάρηζηνλ 4%. 
Θα είλαη δπλαηή ε ξχζκηζε ηνπ άλσ νξίνπ επηηξεπφκελεο ηαρχηεηαο. Η φιε θαηαζθεπή ζα πξέπεη 
λα είλαη πξνζηαζίαο ηνπιάρηζην ΙΡ66. Καηά ηα άιια φπσο αλαθέξεηαη ζηελ Σερληθή Πεξηγξαθή. 
  
Σηκή αλά ηεκάρην: 
Πηλαθίδα ππφδεημεο ηαρχηεηαο νρήκαηνο  
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Υίιηα Δθαηφ Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 1.100,00 € 
 
 
 

Α/Α : 31 αβγ 

 
χλδεζε κε Γ.Δ.Η. 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ-52) 
Γηα ηε ζχλδεζε κε ηε ΓΔΗ ηνπ ειεθηξηθνχ πίλαθα ρακειήο ηάζεο, ήηνη πιεξσκή ζηε ΓΔΗ ηνπ 
θφζηνπο ζχλδεζεο παξνρήο Νν1, ηνπ κεηξεηή θαη θαισδίνπ γηα ηε ζχλδεζε κε ηνλ ειεθηξηθφ 
πίλαθα ηεο εγθαηάζηαζεο. 
  
Σηκή γηα ηε ζχλδεζε κε ηε Γ.Δ.Η. 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Σξηαθφζηα Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 300,00 € 
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Α/Α : 32 αβγ 

 
 62.10.01  ΑΦΑΙΡΔΗ ΥΑΛΤΒΓΙΝΧΝ ΙΣΧΝ ΦΧΣΙΜΟΤ 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101) 
Δξγαζία αθαίξεζεο εγθαηεζηεκέλσλ ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ, κε ή ρσξίο βξαρίνλεο θαη 
θσηηζηηθά, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

 ε πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηψλ 

 ε απνμήισζε ησλ πάζεο θχζεσο επηθαιχςεσλ πάλσ θαη γχξσ απφ ηε βάζε ηνπ ηζηνχ 
(πιαθνζηξψζεηο, ζθπξνδέκαηα, ηζηκεληνθνληάκαηα θιπ.) 

 ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο απφ ην αθξνθηβψηην.  
 ε αθαίξεζε ηζηνχ απφ ηε βάζε ηνπ κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ θαη ε θαηάθιηζε θαη αθαίξεζε 

ησλ βξαρηφλσλ, ησλ θσηηζηηθψλ, ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο. 
 ε επαλαζχλδεζε ησλ θαισδίσλ θαη ηνπ αγσγνχ γεηψζεσο ζην θξεάηην ζηελ βάζε ηνπ 

ηζηνχ θαη ε επηκειήο κφλσζή ηνπο. 
 ε θφξησζε, κεηαθνξά θαη απφξξηςε ησλ πξντφλησλ ησλ απνμειψζεσλ ζε επηηξεπφκελν 

ρψξν. 
 ε απνθαηάζηαζε ηεο επηθάλεηαο γχξσ απφ ηελ βάζε ηνπ ηζηνχ ζηελ αξρηθή ηεο κνξθή.  
 ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπ ηζηνχ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζηελ απνζήθε ηεο 

Τπεξεζίαο ή ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε επαλαηνπνζέηεζεο. 
  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.)  
62.10.01.01  Αθαίξεζε θαη κεηαθνξά ηζηνχ χςνπο κέρξη 14,00 m  
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Δβδνκήληα Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 70,00 € 
 
 
 

Α/Α : 33 αβγ 

 
 62.10.15  ΑΝΑΚΑΙΝΙΗ ΒΑΦΗ ΥΑΛΤΒΓΙΝΧΝ ΙΣΧΝ ΦΧΣΙΜΟΤ ΔΠΙ ΣΟΠΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΙΚ 7791) 
Αλαθαίληζε βαθήο ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη δηαζηάζεσλ επί ηφπνπ 
ηνπ έξγνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

 Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη 
βαθήο.  

 H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 
 Η αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζζψλ θαη ε απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ κε 

ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή θιφγηζηξν ή κεηαιινβνιή 
 Η απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ πθηζηακέλνπ γαιβαλίζκαηνο κε πιηθφ ςπρξνχ 

γαιβαλίζκαηνο  
 Η εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rust primer) 
 Η εθαξκνγή ηειηθήο βαθήο κε ρξψκα επνμεηδηθήο βάζεσο, πςειήο αληνρήο ζε UV 

αθηηλνβνιία, κε ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα ηνπιάρηζηνλ 120 κm 
 H  επαλαθνξά ζε πεξίπησζε θαηάθιηζεο θαη ε ειεθηξηθή επαλαζχλδεζε ηνπ ηζηνχ  

  
Σηκή αλά ηζηφ (ηεκ)  
62.10.15.11  Αλαθαίληζε βαθήο ηζηνχ χςνπο κέρξη 12 m, κε θαηάθιηζε θαη επαλαθνξά 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Δθαηφλ Γεθαπέληε Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 115,00 € 
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Α/Α : 34 αβγ 

 
 62.10.18  Απνθαηάζηαζε ζηξέβισζεο θνριία ζε βάζε ζηδεξντζηνχ 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101) 
Απνθαηάζηαζε θνριία ηεο βάζεο έδξαζεο ραιπβδίλνπ ηζηνχ θσηηζκνχ πνπ έρεη ππνζηεί  ζηξέ-
βισζε απφ πξφζθξνπζε ή άιιε αηηία, κε ζέξκαλζε κε θιφγα πξνπαλίνπ, επζπγξάκκηζε, 
απνθαηάζηαζε ηνπ ζπεηξψκαηνο κε θηιηέξα θαη ηνπνζέηεζε λένπ δηπινχ πεξηθνριίνπ 
(πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα). 
  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ)   
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Έληεθα Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 11,50 € 
 
 
 

Α/Α : 35 αβγ 

 
 62.10.21 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΛΤΜΑΣΟ ΘΤΡΙΓΑ ΙΣΧΝ  
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101) 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε θαιχκαηνο ζπξίδαο ηζηνχ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, 
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα εθαξκφδεη ζην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηεξέσζεο θαη αζθάιηζήο ηνπ.  
  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.): 
62.10.21.01  Κάιπκκα θπιηλδξηθήο κνξθήο 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Δλλέα Δπξψ θαη Δίθνζη Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 9,20 € 
 
 
 

Α/Α : 36 αβγ 

 
 62.10.21 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΚΑΛΤΜΑΣΟ ΘΤΡΙΓΑ ΙΣΧΝ  
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 101) 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη εγθαηάζηαζε θαιχκαηνο ζπξίδαο ηζηνχ απφ γαιβαληζκέλε ιακαξίλα, 
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ψζηε λα εθαξκφδεη ζην άλνηγκα ηεο ζπξίδαο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζηεξέσζεο θαη αζθάιηζήο ηνπ.  
  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.):  
62.10.21.02  Κάιπκκα άιιεο κνξθήο (εθηφο ηεο θπιηλδξηθήο) 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Έληεθα Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 11,50 € 
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Α/Α : 37 αβγ 

 
 62.10.22 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΚΡΟΚΙΒΧΣΙΟΤ ΙΣΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ  
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 104) 
Απνμήισζε θαηεζηξακέλνπ αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ θσηηζκνχ θαη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
εγθαηάζηαζε λένπ, κε φια ηα παξειθφκελά ηνπ (δηαθιαδσηήξεο, αζθάιεηεο, νπέο εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ θαισδίσλ, ζηππηνζιίπηεο, θνριίεο πξνζδέζεσο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο ηζηνχ θιπ.) 
  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ 
62.10.22.01  Γηα έλα θσηηζηηθφ ζψκα 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Δίθνζη Δπηά Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 27,50 € 
 
 

Α/Α : 38 αβγ 

 
 62.10.22 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΑΚΡΟΚΙΒΧΣΙΟΤ ΙΣΟΤ ΦΧΣΙΜΟΤ  
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 104) 
Απνμήισζε θαηεζηξακέλνπ αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ θσηηζκνχ θαη πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη 
εγθαηάζηαζε λένπ, κε φια ηα παξειθφκελά ηνπ (δηαθιαδσηήξεο, αζθάιεηεο, νπέο εηζφδνπ θαη 
εμφδνπ θαισδίσλ, ζηππηνζιίπηεο, θνριίεο πξνζδέζεσο ησλ αγσγψλ γεηψζεσο ηζηνχ θιπ.) 
  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αθξνθηβσηίνπ ηζηνχ  
62.10.22.02  Γηα δχν θσηηζηηθά ζψκαηα 
ΔΤΡΧ:   Οινγξάθσο:Σξηάληα Σέζζεξα Δπξψ. 
  Αξηζκεηηθά: 34,00 € 
 
 

Α/Α : 39 αβγ 

 
 62.10.26 ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΜΠΣΗΡΧΝ ΑΣΜΧΝ ΝΑΣΡΙΟΤ ΤΦΗΛΗ ΠΙΔΗ 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 103) 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ιακπηήξα αηκψλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο. 
ηελ ηηκή κνλάδα πεξηιακβάλνληαη: 

 Η πξνκήζεηα ηνπ ιακπηήξα 
 Η ρξήζε θαδνθφξνπ κεραλήκαηνο  
 Η εθηέιεζε δνθηκψλ γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

  
Σηκή αλά ιακπηήξα (ηεκ) 
62.10.26.03  Ιζρχνο 250 W  
  
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο:Σξηάληα Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 30,50 € 
 
 

Α/Α : 40 αβγ 

 
 62.10.41 ΚΑΛΧΓΙΑ ΣΤΠΟΤ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΣΑΗ 600 / 1000 V ΜΔ 
ΜΟΝΧΗ ΜΑΝΓΤΑ ΑΠΌ PVC 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 102) 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε 
νρεηφ, ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη 
κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U 
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(κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ 
ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ 
κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ   
62.10.41.02  δηαηνκήο 3 x 2,5 mm²  
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Σέζζεξα Δπξψ θαη Δμήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 4,60 € 
 
 

Α/Α : 41 αβγ 

 
62.10.41 ΚΑΛΧΓΙΑ ΣΤΠΟΤ E1VV-U, -R, -S (ΝΤΤ), ΟΝΟΜΑΣΙΚΗ ΣΑΗ 600 / 1000 V ΜΔ 
ΜΟΝΧΗ ΜΑΝΓΤΑ ΑΠΟ PVC 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 102) 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε 
νρεηφ, ζε θνξέα, ζε κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη 
κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U 
(κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S (πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ 
ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ 
κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ   
62.10.41.04  δηαηνκήο 4 x 10 mm²  
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Γψδεθα Δπξψ θαη Πελήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 12,50 € 
 
 

Α/Α : 42 αβγ 

 
 62.10.48 ΑΓΧΓΟΙ ΓΤΜΝΟΙ ΥΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΤΚΛΧΝΟΙ 
(Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΗΛΜ 45) 
Πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε γπκλνχ πνιχθισλνπ ράιθηλνπ αγσγνχ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
αθξνδέθηεο, πέδηια, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη 
ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 
  
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) γπκλνχ ράιθηλνπ αγσγνχ  
62.10.48.03  δηαηνκήο 25 mm²  
  
ΔΤΡΧ:  Οινγξάθσο: Πέληε Δπξψ θαη Δβδνκήληα Λεπηά. 
  Αξηζκεηηθά: 5,70 € 
 
 
 
 
 
 
 

Πξέβεδα, 25 Ινπλίνπ 2018 
πληάρζεθε 
Οη ζπληάθηεο 

 
 

Διέγρζεθε 
Ο Πξντζηάκελνο Σ..Δ. 

 

Θεσξήζεθε 
Ο Γ/ληεο Γ.Σ.Δ. 

Υαξάιακπνο Μπνχξαο 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο 

Πέηξνο Βξέιιεο 
Ηι/γνο Μερ/θφο 

Γεκήηξηνο Κξεηηθφο 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο 

Αγαζάγγεινο Καιηζίδεο 
Πνιηηηθφο Μερ/θφο 
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