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ΘΛΞΚΞΓΘΞ ΛΔΚΔΖΡ 

 
1. ΓΔΜΘΙΞΘ ΞΠΞΘ  
 

Αμςικείμεμξ ςξσ παοόμςξπ ςιμξλξγίξσ είμαι ξ καθξοιρμόπ ςιμώμ μξμάδξπ ςωμ 
εογαριώμ, πξσ είμαι απαοαίςηςεπ για ςημ έμςευμη ξλξκλήοωρη ςξσ Έογξσ, όπωπ 
ποξδιαγοάτεςαι ρςα λξιπά εύυη Δημξποάςηρηπ πξσ ξοίζξμςαι ρςημ Διακήοσνη. 
 

1.1 Οι ςιμέπ μξμάδαπ ςξσ παοϊμςξπ Σιμξλξγίξσ αματέοξμςαι ρε μξμάδεπ πλήοχπ 
πεοαιχμέμχμ εογαριόμ, ϊπχπ πεοιγοάτξμςαι αμαλσςικά παοακάςχ, ξι ξπξίεπ θα 
εκςελερςξϋμ ρςημ πεοιξυή ςξσ Έογξσ. Οι ςιμέπ μξμάδξπ  πεοιλαμβάμξσμ ϊλεπ ςιπ δαπάμεπ 
πξσ αματέοξμςαι ρςημ πεοιγοατή ςχμ εογαριόμ, καθόπ και ϊρεπ απαιςξϋμςαι για ςημ 
πλήοη και έμςευμη εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, ρϋμτχμα και με ςα λξιπά Σεϋυη 
Δημξποάςηρηπ. 
 
Καμιά ανίχρη ή αμτιρβήςηρη δεμ μπξοεί μα θεμελιχθεί, χπ ποξπ ςξ είδξπ και ςημ 
απϊδξρη ςχμ μηυαμημάςχμ, ςιπ ειδικϊςηςεπ και ςξμ αοιθμϊ ςξσ εογαςξςευμικξϋ 
ποξρχπικξϋ και ςημ δσμαςϊςηςα υοηριμξπξίηρηπ ή μη μηυαμικόμ μέρχμ, εκςϊπ αμ άλλχπ 
ξοίζεςαι ρςα άοθοα ςξσ παοϊμςξπ. 
 
ϋμτχμα με ςα παοαπάμχ, ρςιπ ςιμέπ μξμάδξπ ςξσ παοϊμςξπ Σιμξλξγίξσ, εμδεικςικά και 
ϊυι πεοιξοιρςικά πεοιλαμβάμξμςαι  ςα κάςχθι: 
 

1.1.1 Οι κάθε είδξσπ επιβαοϋμρειπ ςχμ εμρχμαςχμέμχμ σλικόμ απϊ τϊοξσπ, ςέλη, δαρμξϋπ, 
ένξδα εκςελχμιρμξϋ, ειδικξϋπ τϊοξσπ κλπ πλημ ςξσ Υ.Π.Α. 
 
Ο Αμάδξυξπ δεμ απαλλάρρεςαι απϊ ςα ςέλη διξδίχμ ςχμ κάθε είδξσπ μεςατξοικόμ ςξσ 
μέρχμ.  
 

1.1.2 Οι δαπάμεπ ποξμηθείαπ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ, εμρχμαςχμέμχμ και μη, κσοίχμ και 
βξηθηςικόμ σλικόμ, μεςατξοάπ ςξσπ ρςιπ θέρειπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ, απξθήκεσρηπ, 
τϋλανηπ, επενεογαρίαπ ςξσπ (αμ απαιςείςαι) και ποξρέγγιρήπ  ςξσπ,  με ςιπ απαιςξϋμεμεπ 
τξοςξεκτξοςόρειπ, ςιπ αρταλίρειπ ςχμ μεςατξοόμ, ςιπ ρςαλίεπ ςχμ μεςατξοικόμ μέρχμ 
και ςιπ απαιςξϋμεμεπ πλάγιεπ μεςατξοέπ, εκςϊπ ςχμ ειδικόμ πεοιπςόρεχμ, πξσ η 
μεςατξοά πληοόμεςαι ιδιαιςέοχπ με  αμςίρςξιυα άοθοα ςξσ Σιμξλξγίξσ.  

  
 Ομξίχπ ξι δαπάμεπ για ςημ τξοςξεκτϊοςχρη και μεςατξοά (με ςημ ρςαλία μεςατξοικόμ 

μέρχμ) ςχμ πλεξμαζϊμςχμ ή/και ακαςάλληλχμ ποξψϊμςχμ εκρκατόμ και λξιπόμ σλικόμ, 
ρε καςάλληλξσπ υόοξσπ απϊοοιφηπ, λαμβαμξμέμχμ σπϊφη ςχμ ιρυσϊμςχμ 
Πεοιβαλλξμςικόμ Όοχμ. 

 
1.1.3 Οι δαπάμεπ μιρθόμ, ημεοξμιρθίχμ, σπεοχοιόμ, σπεοεογαριόμ, αρταλιρςικόμ ειρτξοόμ 

(ρςξ Ι.Κ.Α. ή ρε άλλξσπ ημεδαπξϋπ ή/και αλλξδαπξϋπ αρταλιρςικξϋπ ξογαμιρμξϋπ κλπ.), 
δόοχμ εξοςόμ, επιδξμάςχμ πξσ καθξοίζξμςαι απϊ ςιπ ιρυϋξσρεπ εκάρςξςε σλλξγικέπ 
σμβάρειπ Δογαρίαπ (αδείαπ,  ξικξγεμειακξϋ, θέρεχπ, αμθσγιειμήπ εογαρίαπ, εναιοέριμχμ 
αογιόμ κλπ), μσκςεοιμήπ απαρυϊληρηπ (πλημ ςχμ έογχμ πξσ η εκςέλερή ςξσπ 
ποξβλέπεςαι καςά ςιπ μσκςεοιμέπ όοεπ και ςιμξλξγξϋμςαι ιδιαιςέοχπ) κλπ, ςξσ πάρηπ 
τϋρεχπ ποξρχπικξϋ (επιρςημξμικξϋ, εογαςξςευμικξϋ ϊλχμ ςχμ ειδικξςήςχμ, σπαλλήλχμ 
εογξςανιακόμ γοατείχμ, ξδηγόμ και υειοιρςόμ ξυημάςχμ και μηυαμημάςχμ, ςευμιςόμ 
ρσμεογείχμ κλπ.) ημεδαπξϋ ή αλλξδαπξϋ πξσ απαρυξλείςαι για ςημ καςαρκεσή ςξσ 
έογξσ, επί ςϊπξσ ή ξπξσδήπξςε αλλξϋ. 

 
1.1.4 Οι δαπάμεπ εναρτάλιρηπ εογξςανιακόμ υόοχμ, διαοοϋθμιρηπ ασςόμ, αμέγεορηπ 

γοατείχμ, εογαρςηοίχμ και λξιπόμ εγκαςαρςάρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ, εναρτάλιρηπ 
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ϋδοεσρηπ, ηλεκςοικξϋ οεϋμαςξπ, ςηλετχμικήπ ρϋμδερηπ και απξυέςεσρηπ ςχμ 
εογξςανιακόμ εγκαςαρςάρεχμ, καθόπ και λξιπόμ απαιςξσμέμχμ εσκξλιόμ, ρϋμτχμα με 
ςξσπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ. 

1.1.5 Οι δαπάμεπ λειςξσογίαπ ϊλχμ ςχμ εογξςανιακόμ εγκαςαρςάρεχμ και εσκξλιόμ και 
απξμάκοσμρήπ ςξσπ μεςά ςημ πεοαίχρη ςξσ έογξσ, καθόπ και  ξι δαπάμεπ 
απξκαςάρςαρηπ ςχμ υόοχμ καςά ςοϊπξ απξδεκςϊ απϊ ςημ Τπηοερία και ρϋμτχμα με 
ςξσπ εγκεκοιμέμξσπ Πεοιβαλλξμςικξϋπ Όοξσπ. 

 
1.1.6 Οι κάθε είδξσπ δαπάμεπ για ςημ εγκαςάρςαρη, ενξπλιρμϊ και λειςξσογία εογξςανιακξϋ 

εογαρςηοίξσ, εάμ ποξβλέπεςαι, ςημ λήφη και μεςατξοά ςχμ δξκιμίχμ και ςημ εκςέλερη 
ελέγυχμ και δξκιμόμ, είςε ρςξ εογξςανιακϊ εογαρςήοιξ ή ρε κοαςικϊ ή ρε ιδιχςικϊ ςηπ 
εγκοίρεχπ ςηπ Τπηοερίαπ, ρϋμτχμα με ςξσπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ. 

 
1.1.7 Οι δαπάμεπ εγκαςάρςαρηπ και λειςξσογίαπ μξμάδχμ παοαγχγήπ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ 

ρςξιυείχμ, ετ‟ ϊρξμ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξσπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ, ρσγκοξςημάςχμ 
παοαγχγήπ θοασρςόμ σλικόμ (ρπαρςηοξςοιβείξ), ρκσοξδέμαςξπ, αρταλςξμιγμάςχμκλπ, 
ρςξμ εογξςανιακϊ υόοξ ή εκςϊπ ασςξϋ.  

 
ςιπ δαπάμεπ ασςέπ πεοιλαμβάμξμςαι: η εναρτάλιρη ςξσ απαιςξσμέμξσ υόοξσ, η 
καςαρκεσή ςχμ σπξδξμόμ, κςιοιακόμ και λξιπόμ έογχμ ςχμ μξμάδχμ, η εγκαςάρςαρη 
ςξσ απαιςξσμέμξσ καςά πεοίπςχρη ενξπλιρμξϋ, ξι λειςξσογικέπ δαπάμεπ πάρηπ τϋρεχπ, 
ξι τξοςξεκτξοςόρειπ και μεςατξοέπ ςχμ ποόςχμ σλόμ ρςημ μξμάδα και ςχμ 
παοαγξμέμχμ ποξψϊμςχμ μέυοι ςιπ θέρειπ εμρχμάςχρήπ ςξσπ ρςξ Έογξ, καθόπ και η 
απξρσμαομξλϊγηρη ςχμ εγκαςαρςάρεχμ μεςά ςξ πέοαπ ςχμ εογαριόμ, η καθαίοερη ςχμ 
σπξδξμόμ ςξσπ (βάρειπ, ςξιυία κλπ  καςαρκεσέπ απϊ ρκσοϊδεμα ή ξπξιξδήπξςε άλλξ 
σλικϊ)  και απξκαςάρςαρηπ ςξσ υόοξσ ρε βαθμϊ απξδεκςϊ απϊ ςημ Τπηοερία και 
ρϋμτχμα με ςξσπ ιρυϋξμςεπ Πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ.  
 
Οι χπ άμχ ϊοξι για ςημ απξνήλχρη ςχμ μξμάδχμ και απξκαςάρςαρη ςχμ υόοχμ έυξσμ 
εταομξγή ρςιπ ακϊλξσθεπ πεοιπςόρειπ: 

(α)  Όςαμ η εγκαςάρςαρη ςχμ μξμάδχμ έυει γίμει ρε υόοξ πξσ έυει παοαυχοηθεί απϊ ςξ 
Δημϊριξ 

(β)  Όςαμ ξι μξμάδεπ έυξσμ αμεγεοθεί μεμ ρε υόοξσπ πξσ έυει εναρταλίρει ξ Αμάδξυξπ, αλλά 
έυει δξθεί ποξρχοιμή άδεια εγκαςάρςαρηπ-λειςξσογίαπ για ςιπ αμάγκεπ ςξσ 
ρσγκεκοιμέμξσ έογξσ. 

 
1.1.8 Σα πάρηπ τϋρεχπ αρτάλιρςοα για ςξ ποξρχπικϊ ςξσ Έογξσ, ςιπ μεςατξοέπ, ςα 

μεςατξοικά μέρα, ςα μηυαμήμαςα έογχμ και ςιπ εγκαςαρςάρειπ, καθόπ και ςιπ λξιπέπ 
αρταλιρςικέπ καλϋφειπ ϊπχπ καθξοίζξμςαι ρςημ Διδική σγγοατή Τπξυοεόρεχμ ςξσ 
Έογξσ. 

 
1.1.9 Οι επιβαοϋμρειπ απϊ ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ σπϊ ςασςϊυοξμη διεναγχγή ςηπ 

κσκλξτξοίαπ και ςημ λήφη ςχμ απαιςξσμέμχμ ποξρςαςεσςικόμ μέςοχμ, ξι δαπάμεπ ςχμ 
μέςοχμ ποξρςαρίαπ ςχμ ϊμξοχμ καςαρκεσόμ ςχμ υόοχμ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ, ςηπ 
ποϊληφηπ αςσυημάςχμ εογαζξμέμχμ ή ςοίςχμ, ςηπ απξτσγήπ βλαβόμ ρε κιμηςά ή 
ακίμηςα ποάγμαςα ςοίςχμ, ςηπ απξτσγήπ οϋπαμρηπ οεμάςχμ, πξςαμόμ, ακςόμ  κλπ, 
καθόπ και ξι δαπάμεπ ςχμ μέςοχμ ποξρςαρίαπ ςχμ έογχμ ρε κάθε τάρη ςηπ καςαρκεσήπ 
ςξσπ αμεναοςήςχπ ςηπ επξυήπ ςξσ έςξσπ (εκρκατέπ, θεμελιόρειπ, ικοιόμαςα, 
ρκσοξδεςήρειπ κλπ) και μέυοι ςημ ξοιρςική παοαλαβή ςξσπ.  

 
1.1.10 Οι δαπάμεπ διεναγχγήπ ςχμ ελέγυχμ πξιϊςηςξπ και ξι δαπάμεπ καςαρκεσήπ ςχμ πάρηπ 

τϋρεχπ „‟δξκιμαρςικόμ ςμημάςχμ‟‟ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ Σ..Τ. και ςξσπ   λξιπξϋπ 
ϊοξσπ δημξποάςηρηπ  (μεςοήρειπ, εογαρςηοιακξί έλεγυξι και  δξκιμέπ, ανία σλικόμ, 
υοήρη μηυαμημάςχμ, εογαρία κλπ.) 

 



ΒΔΚΘΩΡΖ ΙΑΘ ΔΙΡΣΓΥΠΞΜΘΡΛΞΡ ΑΚΘΔΣΘΙΞΣ ΙΑΑΤΣΓΘΞΣ ΛΣΘΙΑ Δ. ΟΠΔΒΔΕΑΡ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
4 

 

1.1.11 Οι δαπάμεπ διάθερηπ, ποξρκϊμιρηπ και λειςξσογίαπ ςξσ κσοίξσ και βξηθηςικξϋ μηυαμικξϋ 
ενξπλιρμξϋ και μέρχμ (π.υ. ικοιχμάςχμ, εογαλείχμ) πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ καςαρκεσή 
ςξσ έογξσ ρςξ πλαίριξ ςξσ εγκεκοιμέμξσ υοξμξδιαγοάμμαςξπ, ρςιπ ξπξίεπ 
πεοιλαμβάμξμςαι ςα μιρθόμαςα, η μεςατξοά επί ςϊπξσ, η ρσμαομξλϊγηρη (ϊςαμ 
απαιςείςαι), η απξθήκεσρη, η τϋλανη, η αρτάλιρη, ξι απξδξυέπ ξδηγόμ, υειοιρςόμ, 
βξηθόμ και ςευμιςόμ, ςα καϋριμα, ςα λιπαμςικά και λξιπά αμαλόριμα, ςα αμςαλλακςικά, 
ξι επιρκεσέπ, ξι μεςακιμήρειπ ρςξμ υόοξ ςξσ έογξσ, ξι ημεοαογίεπ για ξπξιαδήπξςε αιςία, 
ξι πάρηπ τϋρεχπ ρςαλίεπ και καθσρςεοήρειπ (πξσ δεμ ξτείλξμςαι ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ 
Κσοίξσ ςξσ Έογξσ), η απξρσμαομξλϊγηρή ςξσπ (εάμ απαιςείςαι) και η απξμάκοσμρή ςξσπ 
απϊ ςξ Έογξ.  

 
Πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ ξι πάρηπ τϋρεχπ δαπάμεπ ςξσ ετεδοικξϋ ενξπλιρμξϋ πξσ 
διαςηοείςαι ρε εςξιμϊςηςα για ςημ αμςιμεςόπιρη βλαβόμ ή για ξπξιαδήπξςε άλλη αιςία. 
 

1.1.12 Οι δαπάμεπ ποξμηθείαπ ή παοαγχγήπ, τξοςξεκτϊοςχρηπ και μεςατξοάπ ρςη θέρη 
εμρχμάςχρηπ και ςσυϊμ ποξρχοιμόμ απξθέρεχμ και επαματξοςόρεχμ  αδοαμόμ σλικόμ 
ποξέλεσρηπ λαςξμείχμ, ξοσυείχμ κλπ. πλημ ςχμ πεοιπςόρεχμ πξσ ρςα ξικεία άοθοα ςξσ 
παοϊμςξπ Σιμξλξγίξσ αματέοεςαι οηςά ϊςι η μεςατξοά πληοόμεςαι ιδιαίςεοα (άοθοα πξσ 
επιρημαίμξμςαι με αρςεοίρκξ [*]).  

  
 Πεοιλαμβάμξμςαι ξι δαπάμεπ πλϋρεχπ, αμάμινηπ ή εμπλξσςιρμξϋ ςχμ σλικόμ, όρςε μα 

αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ απϊ ςημ Μελέςη ςξσ Έογξσ ποξδιαγοατέπ, 
λαμβαμξμέμχμ σπϊφη ςχμ ρυεςικόμ πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ   

 
1.1.13 Οι επιβαοϋμρειπ απϊ καθσρςεοήρειπ, μειχμέμη απϊδξρη και μεςακιμήρειπ μηυαμημάςχμ 

και ποξρχπικξϋ πξσ ξτείλξμςαι: 
 

(α)  ρε εμπϊδια ρςξ υόοξ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ (αουαιξλξγικά εσοήμαςα, δίκςσα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  ρςημ μη ξλξκλήοχρη ςχμ διαδικαριόμ απαλλξςοίχρηπ ςμημάςχμ ςξσ υόοξσ 
εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ  (σπϊ ςημ ποξωπϊθερη ϊςι παοέυεςαι η δσμαςϊςηςα 
ςμημαςικήπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ),  

(γ)  ρςιπ ςσυϊμ ιδιαίςεοεπ απαιςήρειπ αμςιμεςόπιρηπ ςχμ εμπξδίχμ απϊ ςξσπ αομϊδιξσπ 
για ασςά τξοείπ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Δ.Η, ΔΔΤΑx κλπ.),  

(δ)  ρςημ εμδευϊμεμη εκςέλερη ςχμ εογαριόμ καςά τάρειπ λϊγχ ςχμ χπ άμχ εμπξδίχμ,  
(ε)  ρςημ διεμέογεια ςχμ απαιςξσμέμχμ μεςοήρεχμ, ελέγυχμ και εοεσμόμ  

(ςξπξγοατικόμ, εογαρςηοιακόμ, γεχςευμικόμ κ.α.), καθόπ και ρςιπ λξιπέπ 
σπξυοεόρειπ ςξσ Αμαδϊυξσ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ, είςε ςα χπ 
άμχ απξζημιόμξμςαι ιδιαίςεοα είςε είμαι αμηγμέμα ρςξ πξρξρςϊ Γ.Δ.& Ο.Δ. ή ρε 
άλλα άοθοα ςξσ παοϊμςξπ Σιμξλξγίξσ  

(ρς) ρςημ λήφη μέςοχμ για ςημ εναρτάλιρη ςηπ κσκλξτξοίαπ πεζόμ και  ξυημάςχμ,  
(ζ) ρε ποξρχοιμέπ ή μϊμιμεπ κσκλξτξοιακέπ οσθμίρειπ ρςημ εσοϋςεοη πεοιξυή ςξσ 

έογξσ για ξπξιαδήπξςε αιςία (π.υ. εξοςέπ, εογαρίεπ ρσμςήοηρηπ ξδικξϋ δικςϋξσ και 
σπξδξμόμ, βλάβεπ ρε άλλα έογα, εκςέλερη άλλχμ έογχμ κλπ.). 

 
1.1.14 Οι δαπάμεπ λήφηπ μέςοχμ για ςημ ξμαλή και αρταλή διακίμηρη πεζόμ και  ξυημάςχμ ρςιπ 

θέρειπ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ, ϊπχπ εμδεικςικά: 
 
 
(1) Οι δαπάμεπ ποξρχοιμόμ γετσοόρεχμ ξοσγμάςχμ πλάςξσπ έχπ 3,0 m,  για ςημ 

απξκαςάρςαρη ςηπ κσκλξτξοίαπ πεζόμ και ξυημάςχμ, ϊςαμ ςξϋςξ κοίμεςαι 
απαοαίςηςξ απϊ ςημ Τπηοερία ή ςιπ αομϊδιεπ Αουέπ  

 
(2) Οι δαπάμεπ λήφηπ ποξρςαςεσςικόμ μέςοχμ για ςημ αποϊρκξπςη και αρταλή 

κσκλξτξοία πεζόμ και ξυημάςχμ ρςημ πεοίμεςοξ ςχμ υόοχμ εκςέλερηπ ςχμ 
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εογαριόμ, ϊπξσ απαιςείςαι, ήςξι για ςημ πεοίτοανη  ςχμ ξοσγμάςχμ και γεμικά ςχμ 
υόοχμ εκςέλερηπ εογαριόμ, ςημ εμημέοχρη ςξσ κξιμξϋ, ςημ ρήμαμρη και τχςειμή 
ρημαςξδϊςηρη ςξσ εογξςανιακξϋ υόοξσ (πλημ εκείμηπ πξσ ποξκϋπςει απϊ μελέςη 
ρήμαμρηπ και ςιμξλξγείςαι ιδιαιςέοχπ), ςημ ποξρχοιμή διεσθέςηρη και 
απξκαςάρςαρη ςηπ κσκλξτξοίαπ κλπ. καθόπ και ξι δαπάμεπ για ςημ απξμάκοσμρη 
ςχμ παοαπάμχ ποξρχοιμόμ καςαρκεσόμ και ρήμαμρηπ μεςά ςημ πεοαίχρη ςχμ 
εογαριόμ και ςημ πλήοη απξκαςάρςαρη ςηπ αουικήπ ρήμαμρηπ. 

 
1.1.15 Οι δαπάμεπ ςχμ ςξπξγοατικόμ εογαριόμ (απξςσπόρεχμ,  παρραλόρεχμ, 

αμαπαρραλόρεχμ, πϋκμχρηπ ςοιγχμξμεςοικξϋ και πξλσγχμξμεςοικξϋ δικςϋξσ, 
εγκαςάρςαρηπ ςχμ υχοξρςαθμικόμ ατεςηοιόμ κλπ) πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ υάοανη ςχμ 
επιμέοξσπ ρςξιυείχμ ςξσ έογξσ, εκςϊπ αμ άλλχπ ξοίζεςαι ρςημ Δ..Τ., ξι δαπάμεπ 
ρϋμςανηπ μελεςόμ εταομξγήπ (ϊςαμ απαιςείςαι για ςημ ποξραομξγή ςχμ ρςξιυείχμ ςηπ 
ξοιρςικήπ μελέςηπ ρςξ ακοιβέπ αμάγλστξ ςξσ εδάτξσπ, στιρςάμεμεπ καςαρκεσέπ κ.ξ.κ.), 
καςαρκεσαρςικόμ ρυεδίχμ και ρυεδίχμ λεπςξμεοειόμ, ξι δαπάμεπ αμίυμεσρηπ και 
εμςξπιρμξϋ εμπξδίχμ ρςξμ υόοξ εκςέλερηπ ςξσ έογξσ και εκπϊμηρηπ μελεςόμ 
αμςιμεςόπιρηπ ασςόμ (λ.υ. σπάουξμςα θεμέλια, σφηλϊπ ξοίζξμςαπ σπξγείχμ σδάςχμ, 
δίκςσα Οογαμιρμόμ Κξιμήπ Ωτελείαπ [ΟΚΩ]), ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ Σ..Τ. 
και γεμικϊςεοα ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ, καθόπ ξι δαπάμεπ ρϋμςανηπ ςξσ 
Ποξγοάμμαςξπ Πξιϊςηςξπ ςξσ Έογξσ (ΠΠΔ), ςξσ υεδίξσ Αρτάλειαπ και Τγείαπ, ςξσ 
Υακέλξσ Αρτάλειαπ και Τγείαπ ςξσ Έογξσ  (ΑΤ-ΥΑΤ) και ςξσ  Μηςοόξσ Έογξσ και 
παοαγχγήπ ςξσ αοιθμξϋ αμςιςϋπχμ ασςόμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ. 

 
1.1.16 Οι δαπάμεπ απξςϋπχρηπ ςευμικόμ έογχμ και λξιπόμ εγκαςαρςάρεχμ πξσ απαμςόμςαι ρςξ 

υόοξ ςξσ έογξσ, ξι δαπάμεπ επαλήθεσρηπ ςχμ ρςξιυείχμ εδάτξσπ με ςξπξγοατικέπ 
μεθϊδξσπ καθόπ και ξι δαπάμεπ λήφηπ επιμεςοηςικόμ ρςξιυείχμ κας‟ αμςιπαοάρςαρη με 
εκποϊρχπξ ςηπ Τπηοερίαπ και ρϋμςανηπ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ επιμεςοηςικόμ ρυεδίχμ, 
πιμάκχμ και σπξλξγιρμόμ  πξσ θα σπξβληθξϋμ ρςημ Τπηοερία ποξπ έλεγυξ. 

 
1.1.17 Η δαπάμη ρϋμςανηπ ςχμ αμαπςσγμάςχμ και πιμάκχμ ξπλιρμξϋ ρκσοξδεμάςχμ (ϊςαμ ασςξί 

δεμ πεοιλαμβάμξμςαι ρςη μελέςη), πξσ θα ποέπει μα σπξβάλλξμςαι έγκαιοα για έλεγυξ 
ρςημ Τπηοερία. 

1.1.18 Οι δαπάμεπ εμημέοχρηπ ςχμ ξοιζξμςιξγοατιόμ ςηπ μελέςηπ με ςα ρςξιυεία  ςχμ 
εμςξπιζϊμεμχμ με εοεσμηςικέπ ςξμέπ ή καςά ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ δικςϋχμ Ο.Κ.Ω.   

 
1.1.19 Οι δαπάμεπ ςχμ κάθε είδξσπ αμςλήρεχμ (πλημ ςχμ αμςλήρεχμ καςά ςημ καςαρκεσή 

ςευμικόμ εμςϊπ κξίςηπ πξςαμόμ ή ρςημ πεοίπςχρη πξσ δεμ σπάουει απξδέκςηπ σδάςχμ) 
καθόπ και διεσθεςήρεχμ για ςημ αμςιμεςόπιρη ςχμ επιταμειακόμ, σπξγείχμ και πηγαίχμ 
μεοόμ όρςε μα ποξρςαςεϋξμςαι ςϊρξ ςα καςαρκεσαζϊμεμα ϊρξ και ςα σπάουξμςα έογα 
και ςξ πεοιβάλλξμ γεμικϊςεοα, εκςϊπ αμ αματέοεςαι διατξοεςικά ρςα ςεϋυη 
δημξποάςηρηπ. 

 
1.1.20 Οι δαπάμεπ διαςήοηρηπ, καςά ςημ πεοίξδξ εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ, ςξσ υόοξσ ςξσ 

έογξσ καθαοξϋ και απαλλαγμέμξσ απϊ νέμα ποξπ ςξ έογξ αμςικείμεμα, ποξψϊμςα 
εκρκατόμ κλπ. Καθόπ και ξι δαπάμεπ για ςημ  απϊδξρη, μεςά ςξ ςέλξπ ςχμ εογαριόμ ςξσ 
υόοξσ καθαοξϋ και ελεϋθεοξσ απϊ ξπξιερδήπξςε καςαρκεσέπ και εμπϊδια και ϊπχπ 
ρςξσπ εγκεκοιμέμξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ ξοίζεςαι. 

 
1.1.21 Οι δαπάμεπ πξσ απξοοέξσμ απϊ δικαιόμαςα καςξυσοχμέμχμ μεθϊδχμ και εσοεριςευμιόμ 

πξσ εταομϊζξμςαι καςά ξπξιξμδήπξςε ςοϊπξ για ςημ έμςευμη εκςέλερη ςχμ εογαριόμ. 
 
1.1.22 Οι δαπάμεπ διαμϊοτχρηπ ποξρβάρεχμ, ποξρπελάρεχμ και δαπέδχμ εογαρίαπ ρςα 

διάτξοα ςμήμαςα ςξσ έογξσ, και γεμικά κάθε βξηθηςικήπ καςαρκεσήπ πξσ θα απαιςηθεί 
ρε ξπξιξδήπξςε ρςάδιξ ςχμ εογαριόμ, καθόπ και ξι δαπάμεπ απξνήλχρηπ ςχμ 
ποξρχοιμόμ καςαρκεσόμ και πεοιβαλλξμςικήπ απξκαςάρςαρηπ ςχμ υόοχμ 
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(ποξρβάρεχμ, ποξρπελάρεχμ, δαπέδχμ εογαρίαπ κλπ.) εκςϊπ εάμ σπάουει έγγοατη 
απξδξυή ςηπ Τπηοερίαπ για ςημ διαςήοηρή ςξσπ. 

 
1.1.23 Οι δαπάμεπ για ςημ ποξρςαρία και ςημ εναρτάλιρη ςηπ λειςξσογίαπ ςχμ δικςϋχμ Ο.Κ.Ω. 

πξσ διαρυίζξσμ εγκάορια ςα ξοϋγμαςα ή επηοεάζξμςαι ςξπικά απϊ ςιπ εκςελξϋμεμεπ 
εογαρίεπ, Σημ απξκλειρςική εσθϋμη για ςημ ποϊκληρη ζημιόμ και τθξοόμ ρςα δίκςσα 
ασςά θα τέοει, ςϊρξ αρςικά ϊρξ και πξιμικά και μέυοι πεοαίχρηπ ςχμ εογαριόμ, ξ 
Αμάδξυξπ ςξσ Έογξσ. 

 
1.1.24 Οι δαπάμεπ ποϊληφηπ και απξκαςάρςαρηπ κάθε είδξσπ ζημιάπ καθόπ και ξι απξζημιόρειπ 

για κάθε είδξσπ βλάβη ή μη ρσμήθη τθξοά επί στιρςαμέμχμ καςαρκεσόμ καςά ςημ 
εκςέλερη ςχμ εογαριόμ ή ςημ διακίμηρη βαοέχπ ενξπλιρμξϋ ςξσ Αμαδϊυξσ (π.υ. 
μεςατξοικόμ μέρχμ μεγάληπ υχοηςικϊςηςαπ, εοπσρςοιξτϊοχμ μηυαμημάςχμ κλπ) πξσ 
ξτείλξμςαι ρε μη ςήοηρη ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ, ςχμ σπξδείνεχμ ςηπ Τπηοερίαπ, ςχμ 
ιρυσξσρόμ  διαςάνεχμ και γεμικϊςεοα ρε σπαιςιϊςηςα ςξσ Αμαδϊυξσ. 

 
1.1.25 Οι δαπάμεπ διάθερηπ γοατείχμ και λξιπόμ εσκξλιόμ  ρςημ Δπιβλέπξσρα Τπηοερία, 

ρϋμτχμα με ϊρα αματέοξμςαι ρςημ Δ..Τ   
 
1.1.26 Δτ‟ ϊρξμ δεμ ποξβλέπεςαι ιδιαίςεοη πληοχμή ρςα ρσμβαςικά ςεϋυη: Οι πάρηπ τϋρεχπ 

δαπάμεπ για ςιπ εογξςανιακέπ ξδξϋπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ αρταλή διακίμηρη 
ενξπλιρμξϋ και σλικόμ  καςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ (καςαρκεσή ςχμ ξδόμ ή βελςίχρη 
σπαουξσρόμ, ρήμαμρη, ρσμςήοηρη, πεοιβαλλξμςική απξκαςάρςαρη μεςά ςημ 
ξλξκλήοχρη ςχμ εογαριόμ καςαρκεσήπ ςξσ Έογξσ), καθόπ και ξι δαπάμεπ  εναρτάλιρηπ 
ςχμ αμαγκαίχμ υόοχμ απϊθερηπ ςχμ πλεξμαζϊμςχμ ή ακαςαλλήλχμ ποξψϊμςχμ 
εκρκατόμ (εναρτάλιρη ρυεςικόμ αδειόμ, καςαρκεσή ξδόμ ποξρπέλαρηπ ή επέκςαρη ή 
βελςίχρη σπαουξσρόμ και ςελική διαμϊοτχρη ςχμ υόοχμ μεςά ςημ πεοαίχρη ςχμ 
εογαριόμ), ρϋμτχμα με ςξσπ εγκεκοιμέμξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ. 

 
1.1.27 Οι δαπάμεπ ςχμ ειδικόμ μελεςόμ, πξσ ποξβλέπεςαι ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ μα 

εκπξμηθξϋμ απϊ ςξμ Αμάδξυξ υχοίπ ιδιαίςεοη αμξιβή, ϊπχπ μελέςεπ ρϋμθερηπ 
ρκσοξδεμάςχμ, μελέςεπ ικοιχμάςχμ  κλπ. 

 
1.1.28 Οι δαπάμεπ λήφηπ μέςοχμ για ςημ ποξρςαρία ςξσ πεοιβάλλξμςξπ, απϊ ςημ εγκαςάρςαρη 

ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ Έογξ μέυοι και ςημ παοαλαβή ςξσ Έογξσ, ϊπχπ ασςά καθξοίζξμςαι ρςιπ 
ρυεςικέπ μελέςεπ και ρςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ, εκςϊπ αμ ποξβλέπεςαι ιδιαίςεοη 
πληοχμή ποξπ ςξϋςξ ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ. 

 
1.1.29 Οι δαπάμεπ δημξρίεσρηπ ςηπ διακήοσνηπ και καςάοςιρηπ ςξσ ρσμτχμηςικξϋ  και γεμικά 

ϊλεπ ξι σπϊλξιπεπ ειδικέπ δαπάμεπ πξσ βαοϋμξσμ ςξμ Αμάδξυξ, ϊπχπ ασςέπ αματέοξμςαι 
ρςξσπ σπϊλξιπξσπ ϊοξσπ δημξποάςηρηπ ςξσ Έογξσ. 

 
1.1.30 Οι δαπάμεπ λήφηπ μέςοχμ για ςημ εναρτάλιρη ςηπ ρσμευξϋπ και αποϊρκξπςηπ 

λειςξσογίαπ ςχμ σπαουϊμςχμ ρςημ πεοιξυή ςξσ Έογξσ δικςϋχμ (δίκςσα ϋδοεσρηπ, 
απξυέςεσρηπ και απξρςοάγγιρηπ, ςάτοξι, διόοσγεπ, σδαςξοέμαςακλπ), ςα ξπξία 
επηοεάζξμςαι απϊ ςημ εκςέλερη ςχμ εογαριόμ, και ιδιαίςεοα ϊςαμ: 

 
(1) ςα δίκςσα είμαι ρυεςικά αμεπαοκή και εσαίρθηςα ρε δσρμεμή μεςαυείοιρη, 
  
(2) θα επιβαοσμθεί σπέομεςοα η λειςξσογικϊςηςα ςχμ δικςϋχμ αμ ξ Αμάδξυξπ δεμ λάβει 

μέςοα για μα απξςοέφει ςημ είρξδξ τεοςόμ σλόμ απϊ ςιπ υχμαςξσογικέπ, κσοίχπ, 
ή άλλεπ εογαρίεπ. 
 

1.1.31 Οι δαπάμεπ ρσμςήοηρηπ ςξσ έογξσ μέυοι ςημ ξοιρςική ςξσ παοαλαβή. 
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1.2 Οι ςιμέπ μξμάδαπ ςξσ παοϊμςξπ Σιμξλξγίξσ ποξρασνάμξμςαι καςά ςξ πξρξρςϊ  Γεμικόμ 
Δνϊδχμ (Γ.Δ.) και Οτέλξσπ ςξσ Αμαδϊυξσ (Ο.Δ.), ρςξ ξπξίξ πεοιλαμβάμξμςαι ξι πάρηπ 
τϋρεχπ κοαςήρειπ ή σπξυοεόρειπ ασςξϋ, ϊπχπ δαπάμεπ διξίκηρηπ και επίβλεφηπ ςξσ 
Έογξσ, ρήμαμρηπ εογξςανίχμ, τϊοξι, δαρμξί, αρτάλιρςοα, ςϊκξι κεταλαίχμ κίμηρηπ, 
ποξμήθειεπ εγγσηςικόμ επιρςξλόμ, ένξδα λειςξσογίαπ γοατείχμ κ.λ.π. , ςα επιρταλή 
ένξδα πάρηπ τϋρεχπ καθόπ και ςξ ποξρδξκόμεμξ κέοδξπ απϊ ςημ εκςέλερη ςχμ 
εογαριόμ. 
 
Σξ χπ άμχ πξρξρςϊ Γ.Δ. & Ο.Δ., αμέουεςαι ρε δέκα ξκςό ςξιπ εκαςϊ (18%) ή είκξρι ξκςό 
ςξιπ εκαςϊ (28%) ςξσ ποξωπξλξγιρμξϋ ςχμ εογαριόμ, ϊπχπ ασςϊπ ποξκϋπςει βάρει ςχμ 
ςιμόμ ςξσ Σιμξλξγίξσ Ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ, ρϋμτχμα με ςιπ κείμεμεπ διαςάνειπ. 
 

1.3 Ο Υϊοξπ Ποξρςιθέμεμηπ Ανίαπ (Υ.Π.Α) επί ςχμ λξγαοιαρμόμ ςξσ Αμαδϊυξσ βαοϋμει ςξμ 
Κϋοιξ ςξσ Έογξσ. 

 
1.4.   ε πεοιπςόρειπ επιρκεσόμ ή εογαριόμ ρσμςήοηρηπ, ϊςαμ ξι ρσμβαςικέπ πξρϊςηςεπ 

είμαι μικοέπ, ξι ςιμέπ ςξσ παοϊμςξπ Σιμξλξγίξσ ποξρασνάμξμςαι χπ ενήπ: 
 

-  Δκρκατέπ, για ρσμξλική πξρϊςηςα μικοϊςεοη απϊ  5.000 m3, ποξραϋνηρη ςηπ 
ςιμήπ μξμάδαπ καςά 10% 

- Δπιυόρειπ, για ρσμξλική πξρϊςηςα μικοϊςεοη απϊ 1.000 m3, ποξραϋνηρη ςηπ 
ςιμήπ μξμάδαπ καςά 10% 

 - Δνσγιάμρειπ, λιθξοοιπέπ και τσρικξί ξγκϊλιθξι, για πξρϊςηςα μικοϊςεοη απϊ 
3.000 m3, ποξραϋνηρη ςηπ ςιμήπ μξμάδαπ καςά 15% 

- Κάθε είδξσπ ςευμηςξί ξγκϊλιθξι, για πξρϊςηςα μικοϊςεοη απϊ 1.000 m3, 
ποξραϋνηρη ςηπ ςιμήπ μξμάδαπ καςά 10%. Ιρυϋει και  για ςιπ εογαρίεπ άορηπ και 
επαμαςξπξθέςηρηπ. 

- Ύταλεπ ρκσοξδεςήρειπ, για πξρϊςηςα μικοϊςεοη απϊ 20 m3, ποξραϋνηρη ςηπ 
ςιμήπ μξμάδαπ καςά 15% 

-       Ύταλεπ καςαρκεσέπ με  ρκσοϊδεμα για πξρϊςηςα μικοϊςεοη  ςχμ  5  m3  

ποξραϋνηρη  ςιμήπ μξμάδαπ  καςά  20 %. 

- Πάρραλξι, για πξρϊςηςα μικοϊςεοη απϊ 200 m3, ποξραϋνηρη ςηπ ςιμήπ μξμάδαπ 
καςά 15% 

-      Ύταλεπ καςαρκεσέπ με ρακκξλίθξσπ ρκσοξδέμαςξπ για πξρϊςηςα μικοϊςεοη  ςχμ  
5  m3  ποξραϋνηρη  ςιμήπ μξμάδαπ  καςά  15%. 
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ΞMAΔΑ Α: Δκρκατέπ - επιυώμαςα - βσθξκξοήρειπ και ποξρωοιμέπ καςαρκεσέπ - 

καθαιοέρειπ 

Άοθοξ 1ξ :ΚΘΛ. 1.01  

 Ύταλεπ καθαιοέρειπ ςμημάςχμ καςαρκεσόμ λιμεμικόμ έογχμ υχοίπ ςημ 
υοήρη εκοηκςικόμ σλόμ 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 1112 

Καθαίοερη στάλχμ ςμημάςχμ κάθε είδξσπ καςαρκεσόμ λιμεμικόμ έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε 

βάθξπ θαλάρρηπ, απξςελξσμέμχμ απϊ σλικά πάρηπ τϋρεχπ ϊπχπ λιθξδξμέπ, λιθξδέμαςα, 

άξπλξ ή ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα, μεςαλλικέπ καςαρκεσέπ κλπ., υχοίπ ςημ υοήρη εκοηκςικόμ 

σλόμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ ςσυϊμ εμπεοιευξμέμχμ σλικόμ, ϊπχπ 

λιθξοοιπόμ ή αμμξυαλίκχμ πληοόρεχπ κσφελόμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ή κσφελχςόμ κιβχςίχμ 

κλπ., δια υοηριμξπξιήρεχπ βοαυξδιαςοηςήοξπ ή ρσγκοξςήμαςξπ ριδηοάπ ρτϋοαπ ή 

αεοξρσμπιερςξϋ ή εςέοξσ ποξρτξοϊςεοξσ καςά ςξμ Αμάδξυξ μέρξσ. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

α) Η απξκϊμιρη, θαλάρρια μεςατξοά και απϊοοιφη ςχμ ποξψϊμςχμ καθαιοέρεχπ ρε βάθη 

θαλάρρηπ μεγαλϋςεοα ςχμ 50 m, ή ρε βάθη πξσ ξοίζξσμ αομϊδιεπ Τπηοερίεπ (π.υ.  ΓΔΝ) 

ή ποξβλέπξσμ ξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ μεςατξοάπ, ρε θέρειπ 

εγκεκοιμέμεπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ Αουέπ και ρε διαρπξοά, όρςε η ρσμςελξϋμεμη ποϊρυχρη 

μα μη μειόμει ςξ βάθξπ ρςιπ θέρειπ απξοοίφεχπ πέοαμ ςχμ 3.00 m,  

ή/και 

β) Η μεςατξοά ςχμ καςάλληλχμ ποξψϊμςχμ καθαίοερηπ, αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ και 

μεθϊδξσ μεςατξοάπ, και η απϊθερή ςξσπ ρε υεοραίξσπ ή/και θαλάρριξσπ υόοξσπ ςξσ 

έογξσ ή και εκςϊπ ασςξϋ, πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη και εγκοίμξμςαι αομξδίχπ, 

ποξπ υοήρη ρςξ έογξ ή μελλξμςική υοηριμξπξίηρή ςξσπ 

Η χπ άμχ καθαίοερη, απξκϊμιρη, μεςατξοά και απϊοοιφη  ή απϊθερη θα εκςελξϋμςαι 

ρϋμτχμα με ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ. 

Πεοιλαμβάμεςαι επίρηπ η δαπάμη αμέλκσρηπ και απϊοοιφηπ μεμξμχμέμχμ αμςικειμέμχμ 

ξπξιξσδήπξςε μεγέθξσπ, βάοξσπ και ρϋρςαρηπ (ϊπχπ π.υ. τσρικξί ξγκϊλιθξι, παλαιέπ 

αλσρίδεπ, άγκσοεπ, ςεμάυια ρκσοξδέμαςξπ, εμπϊδια ξπξιξσδήπξςε είδξσπ, μεςαλλικά ςεμάυια ή 

εναοςήμαςα κλπ.) πξσ μπξοξϋμ μα αμαρσοθξϋμ με  ςξμ υοηριμξπξιξϋμεμξ ενξπλιρμϊ. Η 

αμάρσορη ή εκρκατή, απξκϊμιρη, θαλάρρια μεςατξοά και απϊοοιφη ρϋμτχμα με ςξ παοϊμ 

άοθοξ, ποξψϊμςχμ καθαίοερηπ πάρηπ τϋρεχπ και μεγέθξσπ, ή πάρηπ τϋρεχπ εμπεοιευξμέμχμ 

ρςιπ ποξπ καθαίοερη καςαρκεσέπ σλικόμ, ϊπχπ λιθξοοιπέπ,  αμμξυάλικα πληοόρεχπ κσφελόμ 

ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ή κσφελχςόμ κιβχςίχμ κλπ., πξσ ρσρρχοεϋξμςαι καςά ςημ εκςέλερη ςχμ 

καθαιοέρεχμ ρε ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςξσ πσθμέμα και ξτείλξμςαι είςε ρςιπ καςαρκεσαρςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, είςε ρε τσρικξϋπ παοάγξμςεπ (θαλάρριξι κσμαςιρμξί, οεϋμαςα 

κλπ.) ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη αιςία, ποξ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ καθαιοέρεχμ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ επιμεςοάςαι και δεμ πληοόμεςαι 

ιδιαίςεοα, μξείςαι δε ϊςι η ποϊρθεςη ασςή δαπάμη ελήτθη σπϊφη απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά ςημ 

ρϋμςανη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ και πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμη ρςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςξσ. 

Δμιαία ςιμή αμά κσβικϊ μέςοξ με επιμέςοηρη ςξσ ϊγκξσ ςηπ ποξπ καθαίοερη καςαρκεσήπ ή 

ςμήμαςξπ ασςήπ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Δίκξρι έμα και εβδξμήμςα 
Αοιθμηςικώπ:  21,70 
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Άοθοξ 2ξ :ΚΘΛ. 1.03  

 Ύταλεπ καθαιοέρειπ ςμημάςχμ καςαρκεσόμ λιμεμικόμ έογχμ υχοίπ ςημ 
υοήρη εκοηκςικόμ σλόμ 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 1123 

Καθαίοερη ενάλχμ ςμημάςχμ κάθε είδξσπ καςαρκεσόμ λιμεμικόμ έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε ϋφξπ 

άμχ ςηπ θαλάρρηπ, απξςελξσμέμχμ απϊ σλικά πάρηπ τϋρεχπ ϊπχπ λιθξδξμέπ, λιθξδέμαςα, 

άξπλξ ή ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα, μεςαλλικέπ καςαρκεσέπ κλπ., καθόπ και ςχμ εμρχμαςχμέμχμ 

ρε ασςά εναοςημάςχμ ϊπχπ αγχγξί, μεςαλλικά εναοςήμαςα, δέρςοεπ, ποξρκοξσρςήοεπ, 

κλίμακεπ, ενξπλιρμϊπ θαλάρριαπ ρήμαμρηπ κλπ., υχοίπ ςημ υοήρη εκοηκςικόμ σλόμ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ ςσυϊμ εμπεοιευξμέμχμ σλικόμ, ϊπχπ λιθξοοιπόμ ή 

αμμξυαλίκχμ πληοόρεχπ κσφελόμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ή κσφελχςόμ κιβχςίχμ κλπ. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

α) Η απξκϊμιρη, θαλάρρια μεςατξοά και απϊοοιφη ςχμ ποξψϊμςχμ καθαιοέρεχπ ρε βάθη 

θαλάρρηπ μεγαλϋςεοα ςχμ 50 m, ή ρε βάθη πξσ ξοίζξσμ αομϊδιεπ Τπηοερίεπ (π.υ.  ΓΔΝ) 

ή ποξβλέπξσμ ξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ μεςατξοάπ, ρε θέρειπ 

εγκεκοιμέμεπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ Αουέπ και ρε διαρπξοά, όρςε η ρσμςελξϋμεμη ποϊρυχρη 

μα μη μειόμει ςξ βάθξπ ρςιπ θέρειπ απξοοίφεχπ πέοαμ ςχμ 3.00 m,  

ή/και 

β) Η μεςατξοά ςχμ καςάλληλχμ ποξψϊμςχμ καθαίοερηπ, αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ και 

μεθϊδξσ μεςατξοάπ, και η απϊθερή ςξσπ ρε υεοραίξσπ ή/και θαλάρριξσπ υόοξσπ ςξσ 

έογξσ ή και εκςϊπ ασςξϋ, πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ, και εγκοίμξμςαι 

αομξδίχπ, ποξπ υοήρη ρςξ έογξ ή ποξπ μελλξμςική υοηριμξπξίηρή ςξσπ, 

Η χπ άμχ καθαίοερη, απξκϊμιρη, μεςατξοά και απϊοοιφη  ή απϊθερη θα εκςελξϋμςαι 

ρϋμτχμα με ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ. 

Δμιαία ςιμή αμά κσβικϊ μέςοξ με επιμέςοηρη ςξσ ϊγκξσ ςηπ ποξπ καθαίοερη καςαρκεσήπ ή 

ςμήμαςξπ ασςήπ 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Δίκξρι και εβδξμήμςα λεπςά 
Αοιθμηςικώπ:  20,70 

 

 

Άοθοξ 3ξ :ΞΔΞ. Α-1  

 Δκρκατέπ υαλαοόμ εδατόμ  

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΟΔΟ - 1110 

 

Δκρκατή, με ςημ μεςατξοά ρε ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη, τσςικόμ γαιόμ, ιλϋξπ, ςϋοτηπ και λξιπόμ 

επιταμειακόμ ακαςαλλήλχμ εδατόμ ξπξιξσδήπξςε βάθξσπ και πλάςξσπ, ρϋμτχμα με ςη μελέςη, 

είςε για ςημ έδοαρη επιυχμάςχμ και ενσγιαμςικόμ ρςοόρεχμ είςε για ςξ διαυχοιρμϊ ςξσπ απϊ ςα 

σπϊλξιπα, καςάλληλα για ςημ καςαρκεσή επιυχμάςχμ, ποξψϊμςα ξοσγμάςχμ. 

 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξρέγγιρη ςχμ μεςατξοικόμ μέρχμ και μηυαμημάςχμ, και η εκρκατή με κάθε μέρξμ,  

 η εκοίζχρη, η κξπή και η απξμάκοσμρη θάμμχμ και δέμδοχμ ξπξιαρδήπξςε διαμέςοξσ (πλημ 

εκείμχμ πξσ θα παοαδξθξϋμ ποξπ εκμεςάλλεσρη),  
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 η απξμάκοσμρη και απξρςοάγγιρη ςχμ σδάςχμ και η μϊοτχρη παοειόμ και ρκάτηπ,  

 η διαλξγή ςχμ ποξψϊμςχμ εκρκατήπ,  

 ξι κάθε είδξσπ τξοςξεκτξοςόρειπ και μεςατξοέπ με ξπξιξδήπξςε μέρξ και ρε ξπξιαδήπξςε 

απϊρςαρη, είςε για ποξρχοιμή απϊθερη, ποξκειμέμξσ μα υοηριμξπξιηθξϋμ χπ τσςικέπ γαίεπ 

ρςξ έογξ είςε για απϊοοιφη ρε επιςοεπϊμεμεπ θέρειπ ετϊρξμ ασςά κοιθξϋμ ακαςάλληλα για 

τσςικά, ή πλεξμάζξμςα, 

 ξι ςσυϊμ εμδιάμερεπ τξοςξεκτξοςόρειπ και μεςακιμήρειπ, αμ ςσυϊμ καςαλητθεί ξ 

απαιςξϋμεμξπ υόοξπ ςχμ ποξρχοιμόμ απξθέρεχμ απϊ ςημ εκςέλερη ςχμ σπξλξίπχμ 

εογαριόμ, καθόπ και διαμϊοτχρή ςξσπ ρε ρειοάδια και η διατϋλανή ςξσπ μέυοι μ 

υοηριμξπξιηθξϋμ ρςξ έογξ.  

ε πεοίπςχρη πλεξμαζϊμςχμ ή ακαςαλλήλχμ ποξψϊμςχμ ρςημ ςιμή πεοιλαμβάμεςαι, εκςϊπ απϊ ςη 

μεςατξοά ςξσπ, και η διαμϊοτχρή ςξσπ ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ ςηπ ΔΣΔΠ 02-01-02-00 και ςχμ 

πεοιβαλλξμςικόμ ϊοχμ ςξσ έογξσ.  

 

Δπιμέςοηρη με λήφη αουικόμ και ςελικόμ διαςξμόμ. 

 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ. 

 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  έρρεοα και είκξρι λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:  4,20 

 

 

Άοθοξ 4ξ: ΚΘΛ. 2.01  

  Δκρκατέπ πσθμέμα θαλάρρηπ ρε εδάτη Καςηγξοίαπ Α  

 Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 1210 

Δκρκατή πσθμέμα θαλάρρηπ απξςελξϋμεμξσ απϊ σλικά πξσ δϋμαμςαι μα απξλητθξϋμ με 

εκρκαπςικϊ ενξπλιρμϊ αμαοοϊτηρηπ ή κάδξ εκρκατήπ, υχοίπ ποξηγξϋμεμη 

διαςάοανη/αμαμϊυλεσρη, ήςξι σλικά σδαςξπεοαςά, υχοίπ ή με μικοή ρσμεκςικϊςηςα, ϊπχπ 

κξκκόδη εδάτη πξλϋ υαλαοά έχπ υαλαοά (υαλαοέπ άμμξι, λεπςξί υάλικεπ, αμμξυάλικα), 

ρσμεκςικά εδάτη πξλϋ μαλακά έχπ μαλακά (άογιλξι, ιλϋεπ, αμμξψλϋεπ μεγάληπ πεοιεκςικϊςηςαπ 

ρε μεοϊ), ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ, για ςημ εκβάθσμρη λιμεμξλεκαμόμ, ή ςημ διάμξινη 

διαϋλχμ, ή ςημ καςαρκεσή ασλάκχμ θεμελιόρεχπ λιμεμικόμ έογχμ, ή γεμικϊςεοα για 

βσθξκξοήρειπ ή ενσγίαμρη ςξσ πσθμέμα, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-02-01-00 

„‟Τπξθαλάρριεπ εκρκατέπ υχοίπ υοήρη εκοηκςικόμ σλόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

α) Η απξκϊμιρη, θαλάρρια μεςατξοά και απϊοοιφη ςχμ βσθξκξοημάςχμ ρε βάθη θαλάρρηπ 

μεγαλϋςεοα ςχμ 50 m, ή ρε βάθη πξσ ξοίζξσμ αομϊδιεπ Τπηοερίεπ (π.υ.  ΓΔΝ) ή 

ποξβλέπξσμ ξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι, αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ μεςατξοάπ, ρε θέρειπ 

εγκεκοιμέμεπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ Αουέπ και ρε διαρπξοά, όρςε η ρσμςελξϋμεμη ποϊρυχρη 

μα μη μειόμει ςξ βάθξπ ρςιπ θέρειπ απξοοίφεχπ πέοαμ ςχμ 3.00 m, 

ή/και 

β) Η μεςατξοά ςχμ καςάλληλχμ βσθξκξοημάςχμ, αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ και μεθϊδξσ 

μεςατξοάπ, και η απϊθερή ςξσπ ρε υεοραίξσπ ή/και θαλάρριξσπ υόοξσπ ςξσ έογξσ ή και 

εκςϊπ ασςξϋ, πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ και εγκοίμξμςαι αομξδίχπ, 
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για ςημ καςαρκεσή στάλχμ ή ενάλχμ επιυόρεχμ ςξσ έογξσ, ή για μελλξμςική 

υοηριμξπξίηρή ςξσπ. 

Η χπ άμχ εκρκατή, απξκϊμιρη, μεςατξοά και απϊοοιφη  ή απϊθερη θα εκςελξϋμςαι ρϋμτχμα 

με ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ. 

Πεοιλαμβάμεςαι επίρηπ η δαπάμη διαμϊοτχρηπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ 

στάλχμ ποαμόμ εκρκατήπ ή στάλχμ αμαβαθμόμ, η δαπάμη αμέλκσρηπ και απϊοοιφηπ 

μεμξμχμέμχμ αμςικειμέμχμ ξπξιξσδήπξςε μεγέθξσπ, βάοξσπ και ρϋρςαρηπ (ϊπχπ π.υ. τσρικξί 

ξγκϊλιθξι, παλαιέπ αλσρίδεπ, άγκσοεπ, ςεμάυια ρκσοξδέμαςξπ, εμπϊδια ξπξιξσδήπξςε είδξσπ, 

μεςαλλικά ςεμάυια ή εναοςήμαςα κλπ.) πξσ μπξοξϋμ μα αμαρσοθξϋμ με ςξμ υοηριμξπξιξϋμεμξ 

ρςξ έογξ ενξπλιρμϊ ή/και με  ποϊρθεςξ πλχςϊ γεοαμϊ 80 tξn . 

Η εκρκατή, απξκϊμιρη, θαλάρρια μεςατξοά και απϊοοιφη ρϋμτχμα με ςξ παοϊμ άοθοξ, 

βσθξκξοημάςχμ πάρηπ τϋρεχπ, πξσ ρσρρχοεϋξμςαι καςά ςημ εκςέλερη ςχμ βσθξκξοήρεχμ ρε 

ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςξσ εκρκαπςξμέμξσ πσθμέμα και ξτείλξμςαι είςε ρςιπ καςαρκεσαρςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, είςε ρε τσρικξϋπ παοάγξμςεπ (θαλάρριξι κσμαςιρμξί, οεϋμαςα 

κλπ) ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη αιςία, ποξ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ βσθξκξοήρεχμ, δεμ επιμεςοάςαι και δεμ πληοόμεςαι ιδιαίςεοα, μξείςαι δε ϊςι η 

ποϊρθεςη ασςή δαπάμη ελήτθη σπϊφη απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά ςημ ρϋμςανη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ 

και πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμη ρςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςξσ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ εκρκατήπ πσθμέμα θαλάρρηπ (m3), μεςοξϋμεμξ με λήφη αουικόμ και 

ςελικόμ διαςξμόμ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Οέμςε και πεμήμςα πέμςε λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   5,55 
 
 

Άοθοξ 5ξ: ΚΘΛ. 2.02 

  Δκρκατέπ πσθμέμα θαλάρρηπ ρε εδάτη Καςηγξοίαπ Β  

 Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 1210 

Δκρκατή πσθμέμα θαλάρρηπ απξςελξϋμεμξσ απϊ σλικά πξσ δϋμαμςαι μα απξλητθξϋμ με 

βσθξκϊοξ (δοάγα) πξσ διαθέςει κξπςική κεταλή, ή κάδξ εκρκατήπ, με ή υχοίπ ποξηγξϋμεμη 

διαςάοανη με ςξμ ίδιξ κάδξ εκρκατήπ, ϊπχπ κξκκόδη εδάτη μεςοίχπ ρσμπσκμχμέμα έχπ πξλϋ 

πσκμά (άμμξι, υάλικεπ, αμμξυάλικα αμμξψλϋεπ), ρσμεκςικά εδάτη μεςοίαπ ρσμξυήπ έχπ ρςιτοά 

(άογιλξι, αογιλξιλϋεπ) μεικςά χπ άμχ ρσμεκςικά εδάτη ρε ποϊρμεινη με κξκκόδη ρε 

κσμαιμϊμεμξ πξρξρςϊ, πξλϋ αρθεμείπ έχπ αρθεμείπ βοάυξι (ϊπχπ μάογεπ μεςοίαπδιαγέμερηπ, 

κ.λ.π.) καθόπ και αοκεςά  υαλαοξπξιημέμξι, θοσμμαςιρμέμξι χπ και έμςξμα εναλλξιχμέμξι 

βοαυόδειπ ρυημαςιρμξί,  ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ, για ςημ εκβάθσμρη λιμεμξλεκαμόμ, 

ή ςημ διάμξινη διαϋλχμ, ή ςημ καςαρκεσή ασλάκχμ θεμελιόρεχπ λιμεμικόμ έογχμ, ή 

γεμικϊςεοα για βσθξκξοήρειπ ή ενσγίαμρη ςξσ πσθμέμα, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 

09-02-01-00 „‟Τπξθαλάρριεπ εκρκατέπ υχοίπ υοήρη εκοηκςικόμ σλόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

α) Η απξκϊμιρη, θαλάρρια μεςατξοά και απϊοοιφη ςχμ βσθξκξοημάςχμ ρε βάθη θαλάρρηπ 

μεγαλϋςεοα ςχμ 50 m, ή ρε βάθη πξσ ξοίζξσμ αομϊδιεπ Τπηοερίεπ (π.υ.  ΓΔΝ) ή 

ποξβλέπξσμ ξι πεοιβαλλξμςικξί ϊοξι, αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ μεςατξοάπ, ρε θέρειπ 

εγκεκοιμέμεπ απϊ ςιπ αομϊδιεπ Αουέπ και ρε διαρπξοά, όρςε η ρσμςελξϋμεμη ποϊρυχρη 

μα μη μειόμει ςξ βάθξπ ρςιπ θέρειπ απξοοίφεχπ πέοαμ ςχμ 3.00 m,  

ή/και 
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β) Η μεςατξοά ςχμ καςάλληλχμ βσθξκξοημάςχμ, αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ και μεθϊδξσ 

μεςατξοάπ, και η απϊθερή ςξσπ ρε υεοραίξσπ ή/και θαλάρριξσπ υόοξσπ ςξσ έογξσ ή και 

εκςϊπ ασςξϋ, πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ και εγκοίμξμςαι αομξδίχπ, 

για ςημ καςαρκεσή στάλχμ ή ενάλχμ επιυόρεχμ ςξσ έογξσ, ή για μελλξμςική 

υοηριμξπξίηρή ςξσπ. 

Η χπ άμχ εκρκατή, απξκϊμιρη, μεςατξοά και απϊοοιφη  ή απϊθερη θα εκςελξϋμςαι ρϋμτχμα 

με ςξσπ πεοιβαλλξμςικξϋπ ϊοξσπ. 

Πεοιλαμβάμεςαι επίρηπ η δαπάμη διαμϊοτχρηπ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ απϊ ςημ μελέςη ςξσ έογξσ 

στάλχμ ποαμόμ εκρκατήπ ή στάλχμ αμαβαθμόμ, η δαπάμη αμέλκσρηπ και απϊοοιφηπ 

μεμξμχμέμχμ αμςικειμέμχμ ξπξιξσδήπξςε μεγέθξσπ, βάοξσπ και ρϋρςαρηπ (ϊπχπ π.υ. τσρικξί 

ξγκϊλιθξι, παλαιέπ αλσρίδεπ, άγκσοεπ, ςεμάυια ρκσοξδέμαςξπ, εμπϊδια ξπξιξσδήπξςε είδξσπ, 

μεςαλλικά ςεμάυια ή εναοςήμαςα κλπ.).πξσ μπξοξϋμ μα αμαρσοθξϋμ με ςξμ υοηριμξπξιξϋμεμξ 

ρςξ έογξ ενξπλιρμϊ ή/και με  ποϊρθεςξ πλχςϊ γεοαμϊ 80 tξn. 

Η εκρκατή, απξκϊμιρη, θαλάρρια μεςατξοά και απϊοοιφη ρϋμτχμα με ςξ παοϊμ άοθοξ, 

βσθξκξοημάςχμ πάρηπ τϋρεχπ, πξσ ρσρρχοεϋξμςαι καςά ςημ εκςέλερη ςχμ βσθξκξοήρεχμ ρε 

ξπξιξδήπξςε ρημείξ ςξσ εκρκαπςξμέμξσ πσθμέμα και ξτείλξμςαι είςε ρςιπ καςαρκεσαρςικέπ 

δοαρςηοιϊςηςεπ ςξσ Αμαδϊυξσ, είςε ρε τσρικξϋπ παοάγξμςεπ (θαλάρριξι κσμαςιρμξί, οεϋμαςα 

κλπ.) ή ρε ξπξιαδήπξςε άλλη αιςία, ποξ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ςξσ ρσμϊλξσ ςχμ 

ποξβλεπϊμεμχμ βσθξκξοήρεχμ, δεμ επιμεςοάςαι και δεμ πληοόμεςαι ιδιαίςεοα, μξείςαι δε ϊςι η 

ποϊρθεςη ασςή δαπάμη ελήτθη σπϊφη απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά ςημ ρϋμςανη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ 

και πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμη ρςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςξσ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ εκρκατήπ πσθμέμα θαλάρρηπ (m3), μεςοξϋμεμξ με λήφη αουικόμ και 

ςελικόμ διαςξμόμ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Ένι και ξγδόμςα πέμςε λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   6,85 
 

Άοθοξ 6ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ. 4.12.01 

 Καςαρκεσέπ με τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ εν αμελκϋρεχπ, αςξμικξϋ βάοξσπ 
200-400υγο. 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 2310 

 

Καςαρκεσή έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ 

ξγκξλίθξσπ εν αμελκϋρεχπ είςε απϊ ςημ ακςή, είςε απϊ ςξμ πσθμέμα θαλάρρηπ, είςε απϊ 

στιρςάμεμα ςμήμαςα λιμεμικόμ έογχμ  πξσ ποξβλέπεςαι μα καθαιοεθξϋμ, ρϋμτχμα με ςημ 

μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 „‟Θχοακίρειπ Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ 

ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

 ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η αμέλκσρη σπαουϊμςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η 

τξοςξεκτϊοςχρη και η υεοραία ή/και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η 

βϋθιρη, η διάρςοχρη και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ 

βξήθεια δϋςη. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3). Δπιμέςοηρη με λήφη αουικόμ και ςελικόμ διαςξμόμ  

 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Ξκςώ και πεμήμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   8,50 
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Άοθοξ 7ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ. 4.12.01 

 Καςαρκεσέπ με τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ εν αμελκϋρεχπ, αςξμικξϋ βάοξσπ 
400-800υγο. 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 2310 

 

Καςαρκεσή έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ 

ξγκξλίθξσπ εν αμελκϋρεχπ είςε απϊ ςημ ακςή, είςε απϊ ςξμ πσθμέμα θαλάρρηπ, είςε απϊ 

στιρςάμεμα ςμήμαςα λιμεμικόμ έογχμ  πξσ ποξβλέπεςαι μα καθαιοεθξϋμ, ρϋμτχμα με ςημ 

μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 „‟Θχοακίρειπ Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ 

ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η αμέλκσρη σπαουϊμςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η 

τξοςξεκτϊοςχρη και η υεοραία ή/και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η 

βϋθιρη, η διάρςοχρη και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ 

βξήθεια δϋςη. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3). Δπιμέςοηρη με λήφη αουικόμ και ςελικόμ διαςξμόμ  

 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Ξκςώ και πεμήμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   8,50 
 
 

Άοθοξ 8ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ. 4.12.02 

 Καςαρκεσέπ με τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ εν αμελκϋρεχπ, αςξμικξϋ βάοξσπ 
1.500-3.000υγο. 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 2320 

 

Καςαρκεσή έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ 

ξγκξλίθξσπ εν αμελκϋρεχπ είςε απϊ ςημ ακςή, είςε απϊ ςξμ πσθμέμα θαλάρρηπ, είςε απϊ 

στιρςάμεμα ςμήμαςα λιμεμικόμ έογχμ  πξσ ποξβλέπεςαι μα καθαιοεθξϋμ, ρϋμτχμα με ςημ 

μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 „‟Θχοακίρειπ Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ 

ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η αμέλκσρη σπαουϊμςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η 

τξοςξεκτϊοςχρη και η υεοραία ή/και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η 

βϋθιρη, η διάρςοχρη και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ 

βξήθεια δϋςη. 

ημειόμεςαι ϊςι ρςξ παοϊμ άοθοξ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμα και η ειδική απαίςηρη για ςξσπ 

τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσ πξδϊπ ςξσ έογξσ ρςξ ενχςεοικϊ ςμήμα ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ, ετϊρξμ επιλεγξϋμ απϊ ςξσπ στιρςάμεμξσπ πξσ αίοξμςαι, ξι ξπξίξι 

ποξβλέπξμςαι με διαβάθμιρη 2.000-3.000kgκαι εμπεοιέυξμςαι ρςημ ρσμξλική διαβάθμιρη ςξσ 

1.500-3.000kg. O Αμάδξυξπ θα επιλένει καςάλληλα ςξσπ λίθξσπ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ ςξσ 

έογξσ αμεβάζξμςαπ καςά ςι ςξ κάςχ ϊοιξ ςηπ διαβάθμιρηπ.   

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3). Δπιμέςοηρη με λήφη αουικόμ και ςελικόμ διαςξμόμ  

 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Δμμιά και πεμήμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   9,50 
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Άοθοξ 9ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ. 4.12.03 

 Καςαρκεσέπ με τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ εν αμελκϋρεχπ, για ςιπ διαςξμέπ 
Α1', Α1'', Α1 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 2320 

 
Καςαρκεσή έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ 

ξγκξλίθξσπ εν αμελκϋρεχπ είςε απϊ ςημ ακςή, είςε απϊ ςξμ πσθμέμα θαλάρρηπ, είςε απϊ 

στιρςάμεμα ςμήμαςα λιμεμικόμ έογχμ πξσ ποξβλέπεςαι μα καθαιοεθξϋμ, αςξμικόμ βαοόμ 

1.500-3.000υγο. και 3.000 -5.000υγο., ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 

„‟Θχοακίρειπ Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η αμέλκσρη σπαουϊμςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η 

τξοςξεκτϊοςχρη και η υεοραία ή/και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η 

βϋθιρη, η διάρςοχρη και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ 

βξήθεια δϋςη. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3). Δπιμέςοηρη με λήφη αουικόμ και ςελικόμ διαςξμόμ  

 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Δέκα και πεμήμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   10,50 
 
 

 

Άοθοξ 10ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ. 4.12.02 

 Άορη λιθϊοοιπςχμ σλικόμ και λίθχμ και απξμάκοσμρη ςξσπ απϊ ςημ 
θέρη ςξσ έογξσ 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 2320 

 
Για ςημ άορη - εκρκατή λίθχμ και εμ γέμει λιθϊοοιπςχμ σλικόμ ξπξιξσδήπξςε βάοξσπ και 

διαβάθμιρηπ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ εν 

αμελκϋρεχπ είςε απϊ ςημ ακςή, είςε απϊ ςξμ πσθμέμα θαλάρρηπ, είςε απϊ στιρςάμεμα ςμήμαςα 

λιμεμικόμ έογχμ πξσ ποξβλέπεςαι μα καθαιοεθξϋμ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-

06-01-00 „‟Θχοακίρειπ Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η αμέλκσρη σπαουϊμςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η 

τξοςξεκτϊοςχρη και η υεοραία ή/και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η 

απϊοοιφη και η ςακςξπξίηρη ρϋμτχμα με ςιπ Σευμικέπ Ποξδιαγοατέπ ςξσ έογξσ και ςιπ ξδηγίεπ 

ςηπ Δπίβλεφηπ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3). Δπιμέςοηρη με λήφη αουικόμ και ςελικόμ διαςξμόμ  

 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Οέμςε  

Αοιθμηςικώπ:   5,00 
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Άοθοξ 11ξ: ΚΘΛ. 3.02 

 Έναλεπ επιυόρειπ με ποξψϊμςα δαμειξθαλάμχμ 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 1321 

 

Καςαρκεσή ενάλχμ επιυόρεχμ, ρε ξπξιξδήπξςε ϋφξπ άμχ ςηπ Μέρηπ ςάθμηπ Θαλάρρηπ, πξσ 

ποξρδιξοίζεςαι απϊ  ςη  μελέςη με καςάλληλα ποξψϊμςα δαμειξθαλάμχμ ή καςάλληλα ποξψϊμςα 

σπξλειμμάςχμ λαςξμείχμ, με μέγιρςη επιςοεπϊμεμη πεοιεκςικϊςηςα γαιχδόμ ποξρμίνεχμ 10%,  

καςά ξοιζϊμςιεπ ρςοόρειπ πάυξσπ ϊυι μεγαλϋςεοξσ ςχμ 0,30 m, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςξσ σλικξϋ, η τξοςξεκτϊοςχρη και η υεοραία 

και θαλάρρια μεςατξοά ςξσ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η διάρςοχρη, η μϊοτχρη και η 

ρσμπϋκμχρή ςξσ ρςξμ ποξβλεπϊμεμξ απϊ ςημ μελέςη βαθμϊ. 

Κάθε απόλεια σλικξϋ λϊγχ καθιζήρεχμ ξι ξπξίεπ θα εκδηλχθξϋμ καςά ςη διάοκεια καςαρκεσήπ 

ςξσ έογξσ, ή λϊγχ διαρπξοάπ ή απϊ ξπξιαδήπξςε άλλη αιςία, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ 

επιμεςοάςαι και δεμ πληοόμεςαι ιδιαίςεοα, θεχοξσμέμξσ ϊςι η ποϊρθεςη ασςή δαπάμη ελήτθη 

σπϊφη απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά ςημ ρϋμςανη ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ και πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμη 

ρςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςξσ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ καςαρκεσήπ ενάλχμ επιυόρεχμ, μεςοξϋμεμξ με λήφη αουικόμ και 

ςελικόμ διαςξμόμ ςξσ ποξπ επίυχρη θαλαρρίξσ υόοξσ 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Ξκςώ και ξγδόμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   8,80 
 
 

Άοθοξ 12ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ. 3.03 

 Ένσγιαμςικέπ ρςοόρειπ πσθμέμα με αμμξυάλικξ 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 2140 

 

Δνσγίαμρη πσθμέμα θαλάρρηπ με αμμξυάλικξ υειμάοοξσ ή ξοσυείξσ ασςξϋριξσ, ή καςϊπιμ 

διαλξγήπ, ή παοαγξμέμξσ δια θοαϋρεχπ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ, για ςημ θεμελίχρη 

ςευμικόμ έογχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ πξρξςήςχμ ρςημ έδοαρηπ ςηπ παοαλιακήπ 

παραοέλαπ ενσπηοέςηρηπ ρκατόμ, ήςξι ποξμήθεια ςξσ καςάλληλξσ σλικξϋ, τξοςξεκτϊοςχρη, 

μεςατξοά υεοραία ή θαλάρρια απϊ ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη, διάρςοχρη και μϊοτχρη 

εκςελξϋμεμη καςά ξοιζϊμςιεπ ρςοόρειπ, πάυξσπ έχπ 1,00 m, εκςϊπ αμ άλλχπ καθξοίζεςαι απϊ 

ςημ μελέςη, ςακςξπξίηρη με ςη βξήθεια δϋςη ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ και ρςάθμεπ σπϊ ςημ 

ρςάθμη ςηπ θάλαρραπ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-03-01-00 „‟Δνσγίαμρη 

θαλαρρίξσ πσθμέμα με αμμξυαλικόδη σλικά‟‟. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3), με λήφη διαςξμόμ ποξ και μεςά ςημ διάρςοχρη 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Δώδεκα και πεμήμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   12,50 
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Άοθοξ 12ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ. 3.03 

 Ένσγιαμςικέπ ρςοόρειπ πσθμέμα με αμμξυάλικξ 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 2140 

 
Δνσγίαμρη πσθμέμα θαλάρρηπ με αμμξυάλικξ υειμάοοξσ ή ξοσυείξσ ασςξϋριξσ, ή καςϊπιμ 

διαλξγήπ, ή παοαγξμέμξσ δια θοαϋρεχπ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ, για ςημ θεμελίχρη 

ςευμικόμ έογχμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ πξρξςήςχμ ρςημ έδοαρηπ ςηπ παοαλιακήπ 

παραοέλαπ ενσπηοέςηρηπ ρκατόμ, ήςξι ποξμήθεια ςξσ καςάλληλξσ σλικξϋ, τξοςξεκτϊοςχρη, 

μεςατξοά υεοραία ή θαλάρρια απϊ ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη, διάρςοχρη και μϊοτχρη 

εκςελξϋμεμη καςά ξοιζϊμςιεπ ρςοόρειπ, πάυξσπ έχπ 1,00 m, εκςϊπ αμ άλλχπ καθξοίζεςαι απϊ 

ςημ μελέςη, ςακςξπξίηρη με ςη βξήθεια δϋςη ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ και ρςάθμεπ σπϊ ςημ 

ρςάθμη ςηπ θάλαρραπ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-03-01-00 „‟Δνσγίαμρη 

θαλαρρίξσ πσθμέμα με αμμξυαλικόδη σλικά‟‟. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3), με λήφη διαςξμόμ ποξ και μεςά ςημ διάρςοχρη 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Δώδεκα και πεμήμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   12,50 
 
 
 

Άοθοξ 13ξ: ΞΔΞ. Γ-1.2 

 Τπϊβαρηξδξρςοχρίαπ ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 0,10m (ΠΣΠ Ο-150) 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ OΔΟ3111.Β 

Καςαρκεσή ρςοόρηπ σπϊβαρηπ ξδξρςοχρίαπ ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 0,10 m απϊ θοασρςά 

αδοαμή σλικά ρςαθεοξπξιξσμέμξσ ςϋπξσ ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ςοόρειπ 

ξδξρςοχμάςχμ απϊ αρϋμδεςα αδοαμή σλικά", αμενάοςηςα απϊ ςη μξοτή και ςημ έκςαρη ςηπ 

επιτάμειαπ καςαρκεσήπ, ρε σπαίθοια ή σπϊγεια έογα. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια ςχμ αδοαμόμ και ςξσ μεοξϋ διαβοξυήπ,  

 η μεςατξοά ςξσπ επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ απϊ ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη,  

 η διάρςοχρη, διαβοoxή και πλήοηπ ρσμπϋκμχρη, όρςε μα ποξκϋφει η ποξβλεπϊμεμη 

απϊ ςημ μελέςη γεχμεςοική επιτάμεια. 

Σιμή αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ ρςοόρηπ σπϊβαρηπ ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 0.10 m  

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Έμα και εβδξμήμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   1,70 
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Άοθοξ 14ξ: ΞΔΞ. Γ-2.2 

 Βάρη ξδξρςοχρίαπ ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 0,10m (ΠΣΠ Ο-155) 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ OΔΟ 3211.Β 

Καςαρκεσή ρςοόρηπ βάρηπ ξδξρςοχρίαπ ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 0,10 m απϊ θοασρςά αδοαμή 

σλικά ρςαθεοξπξιξσμέμξσ ςϋπξσ ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ςοόρειπ ξδξρςοχμάςχμ 

απϊ αρϋμδεςα αδοαμή σλικά", αμενάοςηςα απϊ ςη μξοτή και ςημ έκςαρη ςηπ επιτάμειαπ 

καςαρκεσήπ, ρε σπαίθοια ή σπϊγεια έογα. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια ςχμ αδοαμόμ και ςξσ μεοξϋ διαβοξυήπ,  

 η μεςατξοά ςξσπ επί ςϊπξσ ςξσ έογξσ απϊ ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη,  

 η διάρςοχρη, διαβοoxή και πλήοηπ ρσμπϋκμχρη, όρςε μα ποξκϋφει η ποξβλεπϊμεμη απϊ 

ςημ μελέςη γεχμεςοική επιτάμεια. 

Σιμή αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ ρςοόρηπ βάρηπ ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 0.10 m 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Έμα και ξγδόμςα λεπςά 

Αοιθμηςικώπ:   1,80 
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Ξμάδα Β:ΚΘΗΞΠΠΘΟΔΡ - ΤΣΡΘΙΞΘ ΞΓΙΞΚΘΗΞΘ - ΡΠΩΡΔΘΡ ΔΝΣΓΘΑΜΡΖΡ – ΓΔΩΣΤΑΡΛΑΑ 

 
Άοθοξ 15ξ: ΚΘΛ. 4.04 

  Λιθξοοιπέπ εδοάρεχπ αςξμικξϋ βάοξσπ λίθχμ 0,5 - 100kg 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2210 

Καςαρκεσή  λιθξοοιπόμ ποξπ έδοαρη ή καςαρκεσή ςμημάςχμ λιμεμικόμ έογχμ 

(πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ  πσοήμχμ), ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θάλαρραπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, με 

λίθξσπ ποξελεϋρεχπ λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 0,5 έχπ 100 kg, ξμαλήπ διαβάθμιρηπ, καςά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη ςξσ έογξσ, ςημ ΔΣΔΠ 09-05-01-00 „„Ποίρμαςα 

λιθξοοιπήπ και ενιρχςική ρςοόρη ασςόμ για ςημ έδοαρη θαλαρρίχμ έογχμ βαοϋςηςαπ” και  ςημ  

ΔΣΔΠ 09-09-02-00 “Λιθϊοοιπςξπ πσοήμαπ λιμεμικόμ  έογχμ  βαοϋςηςαπ “.  

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςξσ σλικξϋ λιθξοοιπήπ, η τξοςξεκτϊοςχρη και 

η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η βϋθιρη, η διάρςοχρη και η 

ςακςξπξίηρη με ςημ βξήθεια δϋςη ρε ξοιζϊμςιεπ ρςοόρειπ πάυξσπ έχπ 1,00 m (εκςϊπ αμ άλλχπ 

καθξοίζεςαι απϊ ςημ μελέςη). 

Απόλειεπ σλικξϋ λϊγχ καθιζήρεχμ ξι ξπξίεπ θα εκδηλχθξϋμ καςά ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ 

έογξσ, είςε απϊ διείρδσρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ πσθμέμα ή απϊ ξπξιαδήπξςε άλλη αιςία, καθόπ και 

η ρσμίζηρη ςξσ σλικξϋ, δεμ αμαγμχοίζξμςαι, δεμ επιμεςοξϋμςαι και δεμ πληοόμξμςαι ιδιαίςεοα, 

θεχοξσμέμξσ ϊςι η ποϊρθεςη ασςή δαπάμη ελήτθη σπϊφη απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά ςημ ρϋμςανη 

ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ και πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμη ρςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςξσ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3) λιθξοοιπήπ, μεςοξϋμεμξ με αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δέκα ξκςώ  

 Αοιθμηςικώπ:   18,0 

 

Άοθοξ 16ξ: ΚΘΛ. 4.07 

 Λιθξοοιπέπ αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ αςξμικξϋ βάοξσπ 20 - 100 kg 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2230 

Καςαρκεσή λιθξοοιπόμ για ςημ  δημιξσογία αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ ϊπιρθεμ ςχμ 

κοηπιδξςξίυχμ, απϊ λίθξσπ ποξελεϋρεχπ λαςξμείξσ αςξμικξϋ βάοξσπ απϊ 20 έχπ 100 kg, 

διαβάθμιρηπ ρϋμτχμα με ςημ μελέςη ςξσ έογξσ και ςημ ΔΣΔΠ 09-05-03-00 „‟Λιθξοοιπέπ 

αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ λιμεμικόμ έογχμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςξσ σλικξϋ λιθξοοιπήπ, η τξοςξεκτϊοςχρη και 

η υεοραία ή/και θαλάρρια μεςατξοά ςξσ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η διάρςοχρη και η 

ςακςξπξίηρη ςηπ καςά ξοιζϊμςιεπ ροόρειπ με ςημ βξήθεια δϋςη. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3) λιθξοοιπήπ, μεςοξϋμεμξ με αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δεκαεπςά και πεμήμςα  

 Αοιθμηςικώπ:  17,50 
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Άοθοξ 17ξ: ΚΘΛ. 4.06  

 Λιθξοοιπέπ αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ αςξμικξϋ βάοξσπ 100 - 200 kg 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2220 

Καςαρκεσή λιθξοοιπόμ ποξπ έδοαρη ή καςαρκεσή ςμημάςχμ λιμεμικόμ έογχμ 

(πεοιλαμβαμξμέμχμ και ςχμ  πσοήμχμ), ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θάλαρραπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, ρε 

ξπξιξδήπξςε βάθξπ θάλαρραπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, απϊ λίθξσπ ποξελεϋρεχπ λαςξμείξσ αςξμικξϋ 

βάοξσπ 100 χπ 200 kg, καςά ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη ςξσ έογξσ και ςημ ΔΣΔΠ 

09-05-01-00 „‟Ποίρμαςα λιθξοοιπήπ και ενιρχςική ρςοόρη ασςόμ για ςημ έδοαρη θαλαρρίχμ 

έογχμ βαοϋςηςαπ‟‟ και  ςημ  ΔΣΔΠ 09-09-02-00 “ Λιθϊοοιπςξπ πσοήμαπ λιμεμικόμ  έογχμ  

βαοϋςηςαπ “.  

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςξσ σλικξϋ λιθξοοιπήπ, η τξοςξ-εκτϊοςχρη 

και η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η βϋθιρη, η διάρςοχρη 

και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ βξήθεια δϋςη, ρε ξοιζϊμςιεπ 

ρςοόρειπ πάυξσπ έχπ 1,00 m. 

Απόλειεπ σλικξϋ λϊγχ καθιζήρεχμ ξι ξπξίεπ θα εκδηλχθξϋμ καςά ςη διάοκεια καςαρκεσήπ ςξσ 

έογξσ, ή απϊ διείρδσρη ςξσ σλικξϋ ρςξμ πσθμέμα ή απϊ ξπξιαδήπξςε άλλη αιςία, καθόπ και η 

ρσμίζηρη ςξσ σλικξϋ, δεμ αμαγμχοίζεςαι, δεμ επιμεςοάςαι και δεμ πληοόμεςαι ιδιαίςεοα, 

θεχοξσμέμξσ ϊςι η ποϊρθεςη ασςή δαπάμη ελήτθη σπϊφη απϊ ςξμ Αμάδξυξ καςά ςημ ρϋμςανη 

ςηπ ποξρτξοάπ ςξσ και πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμη ρςιπ αμςίρςξιυεπ ςιμέπ ςξσ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3) λιθξοοιπήπ, μεςοξϋμεμξ με αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δίκξρι  

 Αοιθμηςικώπ:  20,00 

 

Άοθοξ 18ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ.4.08 .01 

 Θχοάκιρη λιμεμικόμ έογχμ με τσρικξϋ ξγκϊλιθξσπ ποξέλεσρηπ 
λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 200-400kg 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2310 

Καςαρκεσή θχοάκιρηπ ενχςεοικόμ λιμεμικόμ έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θάλαρραπ ή ϋφξπ 

άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ λίθξσπ ποξελεϋρεχπ λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 200 έχπ 400kg, 

καςά ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1,  ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 „‟Θχοακίρειπ 

Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η τξοςξ-εκτϊοςχρη 

και η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η βϋθιρη, η διάρςοχρη 

και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ βξήθεια δϋςη. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3), μεςοξϋμεμξ με αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δεκαεμμιά  

 Αοιθμηςικώπ:  19,00 
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Άοθοξ 19ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ.4.08 .01 

 Θχοάκιρη λιμεμικόμ έογχμ με τσρικξϋ ξγκϊλιθξσπ ποξέλεσρηπ 
λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 400-800kg 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2310 

Καςαρκεσή θχοάκιρηπ ενχςεοικόμ λιμεμικόμ έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θάλαρραπ ή ϋφξπ 

άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ λίθξσπ ποξελεϋρεχπ λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 400 έχπ 800kg, 

καςά ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1,  ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 „‟Θχοακίρειπ 

Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η τξοςξ-εκτϊοςχρη 

και η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η βϋθιρη, η διάρςοχρη 

και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ βξήθεια δϋςη. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3), μεςοξϋμεμξ με αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δεκαεμμιά και πεμήμςα  

 Αοιθμηςικώπ:  19,50 

 

Άοθοξ 20ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ.4.08 .02 &4.08.03 

 Θχοάκιρη λιμεμικόμ έογχμ με τσρικξϋ ξγκϊλιθξσπ ποξέλεσρηπ 
λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 1.500-3.000kg 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2320 

Καςαρκεσή θχοάκιρηπ ενχςεοικόμ λιμεμικόμ έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θάλαρραπ ή ϋφξπ 

άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ λίθξσπ ποξελεϋρεχπ λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 1.500 έχπ 3.000kg, 

καςά ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 „‟Θχοακίρειπ 

Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η τξοςξεκτϊοςχρη 

και η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η βϋθιρη, η διάρςοχρη 

και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ βξήθεια δϋςη. 

ημειόμεςαι ϊςι ρςξ παοϊμ άοθοξ πεοιλαμβάμεςαι αμηγμέμα και η ειδική απαίςηρη για ςξσπ 

τσρικξϋπ ξγκξλίθξσπ ςηπ ποξρςαρίαπ ςξσ πξδϊπ ςξσ έογξσ ρςξ ενχςεοικϊ ςμήμα ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ, πξσ ποξβλέπξμςαι με διαβάθμιρη 2.000-3.000kgκαι εμπεοιέυξμςαι ρςημ 

ρσμξλική διαβάθμιρη ςξσ 1.500-3.000kg. O Αμάδξυξπ θα επιλένει καςάλληλα ςξσπ λίθξσπ ρςξ 

ρσγκεκοιμέμξ ρημείξ ςξσ έογξσ αμεβάζξμςαπ καςά ςι ςξ κάςχ ϊοιξ ςηπ διαβάθμιρηπ.   

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3), μεςοξϋμεμξ με αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δίκξρι δύξ   

 Αοιθμηςικώπ:  22,00 

 

Άοθοξ 21ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ.4.08 .03 &4.08.04 

 Θχοάκιρη λιμεμικόμ έογχμ με τσρικξϋ ξγκϊλιθξσπ ποξέλεσρηπ 
λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 3.000-5.000kg 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2320 
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Καςαρκεσή θχοάκιρηπ ενχςεοικόμ λιμεμικόμ έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θάλαρραπ ή ϋφξπ 

άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ λίθξσπ ποξελεϋρεχπ λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 3.000 έχπ 5.000kg, 

καςά ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1,  ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 „‟Θχοακίρειπ 

Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η τξοςξεκτϊοςχρη 

και η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η βϋθιρη, η διάρςοχρη 

και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ βξήθεια δϋςη. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3), μεςοξϋμεμξ με αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δίκξρι δύξ και πεμήμςα λεπςά 

 Αοιθμηςικώπ:  22,50 

 
 
Άοθοξ 22ξ: ΚΘΛ. ΡΥΔ.4.08 .04 &4.08.05 

 Θχοάκιρη λιμεμικόμ έογχμ με τσρικξϋ ξγκϊλιθξσπ ποξέλεσρηπ 
λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 5.000-9.000kg 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2340 

Καςαρκεσή θχοάκιρηπ ενχςεοικόμ λιμεμικόμ έογχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θάλαρραπ ή ϋφξπ 

άμχ ασςήπ, απϊ τσρικξϋπ λίθξσπ ποξελεϋρεχπ λαςξμείξσ, αςξμικξϋ βάοξσπ 5.000 έχπ 9.000kg, 

καςά ΔΛΟΣ ΔΝ 13383-1,  ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-06-01-00 „‟Θχοακίρειπ 

Ποαμόμ Λιμεμικόμ Έογχμ και Έογχμ ποξρςαρίαπ ακςόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςχμ τσρικόμ ξγκξλίθχμ, η τξοςξεκτϊοςχρη 

και η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η βϋθιρη, η διάρςοχρη 

και η ςακςξπξίηρη και διαμϊοτχρη ςηπ κεκλιμέμηπ παοειάπ με ςημ βξήθεια δϋςη. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3), μεςοξϋμεμξ με αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δίκξρι ξκςώ  

 Αοιθμηςικώπ:  28,00 

 
 
Άοθοξ 23ξ: ΚΘΛ. 4.09  

  Καςαρκεσή ϋταληπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ ρκϋοα 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 2140 

Καςαρκεσή ϋταληπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ απϊ ρκϋοα διαρςάρεχμ 1 έχπ 8 cm, για ςημ μϊοτχρη 

ςηπ επιταμείαπ έδοαρηπ ςευμικόμ έογχμ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-05-01-00 

„‟Ποίρμαςα λιθξοοιπήπ και ενιρχςική ρςοόρη ασςόμ για ςημ έδοαρη θαλαρρίχμ έογχμ 

βαοϋςηςαπ‟‟ 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ςχμ ρκϋοχμ, η τξοςξεκτϊοςχρη και η υεοραία 

και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ αμεναοςήςχπ απξρςάρεχπ, η πϊμςιρη, η διάρςοχρη και η 

μϊοτχρη απϊ ρσμεογείξ δσςόμ με υοήρη μεςαλλικόμ ξδηγόμ-ρημαμςήοχμ ξοιζξμςίχρηπ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ (m3) , με βάρη αουικέπ και ςελικέπ διαςξμέπ.   
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ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Δεκαεμμιά  

 Αοιθμηςικώπ:   19,00 

 
 
Άοθοξ 24ξ : ΚΘΛ. ΡΥΔ. 4.10.01 

  Ποξμήθεια και διάρςοχρη γεχπλέγμαςξπ ρε ϋταλα ςμήμαςα θαλάρριχμ 
 έογχμ ετελκσρςικήπ αμςξυήπ 40Kn/m  

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ  ΛΙΜ 2140 

 

Ποξμήθεια και σπξθαλάρρια διάρςοχρη, ρε ϋταλα ςμήμαςα θαλαρρίχμ έογχμ, γεχπλέγμαςξπ 

πξλσερςεοικήπ ρϋρςαρηπ με ποξρςαρία PE, PVC ή άλλξσ πξλσμεοξϋπ ή πξλσμεοικήπ ρϋρςαρηπ απϊ 

πξλσαιθσλέμιξ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ, ή πξλσποξπσλέμιξ, υαοακςηοιρςικήπ ξμξμαρςικήπ ξοιακήπ 

αμςξυήπ (Tult) καςά ςημ κϋοια διεϋθσμρη ςξσ σλικξϋ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη ςξσ έογξσ, για ςημ 

εμίρυσρη και βελςίχρη ςηπ μηυαμικήπ αμςξυήπ ςξσ εδάτξσπ αλλά και ςημ ποξρςαρία ςχμ εμ επατεί 

γεχσταρμάςχμ, με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά: 

 

 διάοκεια ζχήπ 120 εςόμ ρε πεοιβάλλξμ 4 <pH<9.5 σπϊ θεομξκοαρία 20 - 30°C  

 μέγιρςη επιμήκσμρη σπϊ τξοςίξ έχπ 13% (καςά EΛΟΣ ΔΝ ISO 10319).   

 ξμξμαρςική ετελκσρςική αμςξυή καςά ςημ κσοία διεϋθσμρη καςά EΛΟΣ ΔΝ ISO 10319, ϊυι 

μικοϊςεοη απϊ ςημ καθξοιζϊμεμη ρςημ μελέςη 

 αμθεκςικά ρςα υημικά πξσ απαμςόμςαι ρςξ τσρικϊ έδατξπ και μη βιξδιαρπϊμεμα 

 αμθεκςικϊ ρςημ σδοϊλσρη και ςα σδαςικά διαλϋμαςα ξνέχμ, αλάςχμ και αλκαλίχμ 

 υχοίπ ρσρςαςικά διαλσςά ρε θεομξκοαρία πεοιβάλλξμςξπ 

 αμθεκςικά ρςημ σπεοιόδη ακςιμξβξλία (με ποξρθήκη αιθάληπ) 

 

Σα υαοακςηοιρςικά ςχμ γεχπλεγμάςχμ θα ςεκμηοιόμξμςαι με πιρςξπξιηςικά διαπιρςεσμέμχμ 

εογαρςηοίχμ ή Eσοχπαψκέπ Σευμικέπ Δγκοίρειπ - Δuropean Technical Approvals,  

ςημ ςιμή μξμάδξπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια ςξσ γεχπλέγμαςξπ και ϊλχμ ςχμ απαιςξϋμεμχμ σλικόμ, και η  μεςατξοά ςξσπ απϊ 

ξπξιαδήπξςε απϊρςαρη ρςημ θέρη εταομξγήπ,  

 ξι τξοςξεκτξοςόρειπ, η διάρςοχρη, αμαδίπλχρη  

 η ποξεςξιμαρία, κξπή και οατή τϋλλχμ καθόπ και η απξμείχρη και τθξοά ςξσ γεχπλέγμαςξπ 

 η καςαβίβαρη ςξσ γεχπλέγμαςξπ ρςημ ποξβλεπϊμεμη ρςάθμη διαρςοόρεχπ και η  διάρςοχρή 

ςξσ με ςημ βξήθεια καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ   

 η αγκϋοχρη ςχμ άκοχμ ςξσπ 

Δπιμέςοηρη με βάρη ςημ ποαγμαςικά καλσπςϊμεμη επιτάμεια, ρϋμτχμα με ςα εγκεκοιμέμα 

καςαρκεσαρςικά ρυέδια, με αμηγμέμεπ ςιπ τθξοέπ και ςιπ επικαλϋφειπ ςχμ γειςξμικόμ λχοίδχμ. 

Σιμή αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ καλσπςϊμεμηπ απϊ γεόπλεγμα επιτάμειαπ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Ξκςώ και είκξρι 

 Αοιθμηςικώπ:   8,20 
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Άοθοξ 25: ΚΘΛ. 4.11.02 Ποξμήθεια και διάρςοχρη μη σταμςξϋ γεχστάρμαςξπ ρε ϋταλα 
ςμήμαςα θαλαρρίχμ έογχμ βάοξσπ 300 gr/m2 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΤΔΡ 6361 

 
Ποξμήθεια και σπξθαλάρρια διάρςοχρη, ρε ϋταλα ςμήμαςα θαλαρρίχμ έογχμ, μη σταμςόμ 

γεχσταρμάςχμ απϊ ρσμθεςικέπ ίμεπ αμθεκςικέπ ρςξ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ, ρϋμτχμα με ςημ 

μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-03-03-00 „‟Τπξθαλάρρια διάρςοχρη γεχωταρμάςχμ‟‟. 

ςιπ ςιμέπ μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια και μεςατξοά επί ςϊπξσ ςχμ έογχμ ςξσ γεχστάρμαςξπ και ςχμ 

απαιςξϋμεμχμ σλικόμ οατήπ 

 η ποξεςξιμαρία, κξπή και οατή καθόπ και η απξμείχρη και τθξοά ςξσ γεχστάρμαςξπ 

 η καςαβίβαρη ςξσ γεχστάρμαςξπ ρςημ ποξβλεπϊμεμη ρςάθμη διαρςοόρεχπ και η  

διάρςοχρή ςξσ απϊ καςαδσςικϊ ρσμεογείξ  

 η επικάλσφη ςχμ τϋλλχμ και η αγκϋοχρη ςχμ άκοχμ ςξσπ 

Σιμή αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ (m2) καλσπςϊμεμηπ επιτάμειαπ με γεχϋταρμα. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Οέμςε και πεμήμςα λεπςά 

 Αοιθμηςικώπ:  5,50 
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Ξμάδα Γ: ΡΙΣΠΞΔΔΛΑΑ 

 
Άοθοξ 26ξ: ΚΘΛ. 5.01.01  

  σμπαγείπ ςευμηςξί ξγκϊλιθξι απϊ ρκσοϊδεμα μέυοι 35 tn 

  Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 3110 

Καςαρκεσή έογχμ με ρσμπαγείπ ςευμηςξϋπ ξγκϊλιθξσπ (Σ.Ο.) απϊ ρκσοϊδεμα βάοξσπ μέυοι 35 

tn, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ ή ϋφξπ άμχ ασςήπ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 

09-07-01-00 „‟σμπαγείπ ξγκϊλιθξι λιμεμικόμ έογχμ απϊ ρκσοϊδεμα‟‟. 

ςιπ ςιμέπ μξμάδξπ πεοιλαμβάμξμςαι:  

 η ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή η 

επιςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 

 ξι πξιξςικξί έλεγυξι ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 η ποξρκϊμιρη, ρσμαομξλϊγηρη, υοήρη, απξρσμαομξλϊγηρη και ξι μεςακιμήρειπ ςχμ 

ριδηοξςϋπχμ 

 η ποξρέγγιρη και διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρςξσπ ςϋπξσπ ρε ρςοόρειπ πάυξσπ έχπ 

0,40 m και η ρσμπϋκμχρή ςξσ με δξμηςέπ. 

 η ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ μεςά ςημ αταίοερη ςχμ ριδηοξςϋπχμ 

 η τξοςξεκτϊοςχρη ςχμ ξγκξλίθχμ (ατξϋ παοέλθει ξ ποξβλεμϊμεμξπ απϊ ςημ μελέςη 

υοϊμξπ ρκλήοσμρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ) και η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ ρςιπ 

θέρειπ ςξπξθέςηρηπ, με υοήρη καςαλλήλξσ μηυαμικξϋ ενξπλιρμξϋ 

 η βϋθιρη, ςξπξθέςηρη και ςακςξπξίηρη ςχμ ξγκξλίθχμ με ςημ βξήθεια καςαδσςικξϋ 

ρσμεογείξσ 

 η ποξτϊοςιρη ςχμ ρςηλόμ ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ 

μελέςη 

Για ςημ ςμημαςική ςιμξλϊγηρη ςχμ εογαριόμ, ξοίζεςαι ϊςι η καςαρκεσή ςχμ Σ.Ο. απξςελεί ςξ 

70% ςηπ ρσμξλικήπ ςιμήπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ ξγκξλίθξσ (m3), αταιοξσμέμχμ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ εγκξπόμ πξσ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη, ή ξτειλξμςαι ρςξ ρϋρςημα άορηπ ςχμ Σ.Ο. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Δμεμήμςα πέμςε 
 Αοιθμηςικώπ: 95,00 
 

 

Άοθοξ 27ξ:  ΚΘΛ. 5.02  

  σμπαγείπ ςευμηςξί ξγκϊλιθξι ποξρςαρίαπ πξδϊπ 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 3110 

Καςαρκεσή έογχμ ποξρςαρίαπ πξδϊπ κοηπιδχμάςχμ με ρσμπαγείπ ςευμηςξϋπ ξγκϊλιθξσπ (Σ.Ο.) 

απϊ ρκσοϊδεμα, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-07-

01-00 „‟σμπαγείπ ξγκϊλιθξι λιμεμικόμ έογχμ απϊ ρκσοϊδεμα‟‟. 

ςιπ ςιμέπ μξμάδξπ πεοιλαμβάμξμςαι: 
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 η ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή η 

επιςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 

 ξι πξιξςικξί έλεγυξι ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 η ποξρκϊμιρη, ρσμαομξλϊγηρη, υοήρη, απξρσμαομξλϊγηρη και ξι μεςακιμήρειπ ςχμ 

ριδηοξςϋπχμ 

 η ποξρέγγιρη και διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρςξσπ ςϋπξσπ ρε ρςοόρειπ  πάυξσπ έχπ 

0,40 m και η ρσμπϋκμχρή ςξσ με δξμηςέπ. 

 η ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ μεςά ςημ αταίοερη ςχμ ριδηοξςϋπχμ 

 η τξοςξεκτϊοςχρη ςχμ ξγκξλίθχμ (ατξϋ παοέλθει ξ ποξβλεπϊμεμξπ απϊ ςημ μελέςη 

υοϊμξπ ρκλήοσμρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ) και η υεοραία και θαλάρρια μεςατξοά ςξσπ ρςιπ 

θέρειπ ςξπξθέςηρηπ, με υοήρη καςαλλήλξσ μηυαμικξϋ ενξπλιρμξϋ 

 η βϋθιρη, ςξπξθέςηρη και ςακςξπξίηρη ςχμ ξγκξλίθχμ με ςημ βξήθεια καςαδσςικξϋ 

ρσμεογείξσ 

 η ποξτϊοςιρη ςχμ ρςηλόμ ςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ 

μελέςη 

Για ςημ ςμημαςική ςιμξλϊγηρη ςχμ εογαριόμ, ξοίζεςαι ϊςι η καςαρκεσή ςχμ Σ.Ο. απξςελεί ςξ 

70% ςηπ ρσμξλικήπ ςιμήπ ςξσ παοϊμςξπ άοθοξσ. 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ ξγκξλίθξσ (m3), αταιοξσμέμχμ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ εγκξπόμ πξσ 

ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη, ή ξτειλξμςαι ρςξ ρϋρςημα άορηπ ςχμ Σ.Ο. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δμεμήμςα 
Αοιθμηςικώπ:   90,00 

 
 
 
Άοθοξ 28ξ:  ΚΘΛ. 6.03.01 

 Τταλεπ ρκσοξδεςήρειπ  υχοίπ υοήρη ριδηοξςϋπχμ, με έγυσςξ επί 

ςϊπξσ ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C20/25 

 Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4110 
 
Καςαρκεσή στάλχμ ςμημάςχμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ άξπλξ ή ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα, υχοίπ 

υοήρη ριδηοξςϋπχμ, ρε ξπξιξδήπξςε βάθξπ θαλάρρηπ για  ςημ πλήοχρη κσφελόμ ρςηλόμ  

ςευμηςόμ  ξγκξλίθχμ, κσφελόμ μεςανϋ διαδξυικόμ ρςηλόμ, διακέμχμ μεςανϋ πξδϊπ λιμεμικόμ 

έογχμ βαοϋςηςαπ και ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ποξρςαρίαπ πξδϊπ,  κ.λ.π. καθόπ  και  η επιρκεσή, 

εμίρυσρη και ποξρςαρία στιρςάμεμχμ έογχμ,  ςα  ξπξία  έυξσμ σπξρςεί  βλάβεπ απϊ  

πεοιβαλλξμςικέπ δοάρειπ, κσμαςιρμϊ, ρειρμϊ, καθιζήρειπ ή ζημίεπ απϊ άλλξ λϊγξ (ϊπχπ ρε 

διάκεμα μεςανϋ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ ή ρςημ ζόμη έδοαρήπ ςξσπ, ή ρςη ζόμη ςξσ 

αμακξστιρςικξϋ ποίρμαςξπ κοηπιδχμάςχμ,  ή ποξπ σπξθεμελίχρη κοηπιδξςξίυχμκ.λ.π.), 

ρϋμτχμα ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-10-01-00 „‟Λιμεμικά έογα βαοϋςηςαπ με ϋταλη 

ρκσοξδέςηρη‟‟. 

ςιπ ςιμέπ μξμάδξπ πεοιλαμβάμξμςαι:  

 η ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή 

η επί ςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 
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 η λήφη μέςοχμ για ςημ απξτσγή διαοοξόμ (ϊπξσ είμαι ετικςϊ) με ςημ βξήθεια 

καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ και ςημ ϋταλη ςξπξθέςηρη ρακκξλίθχμ ή λιθξρχμάςχμ)  

 ξι πξιξςικξί έλεγυξι ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 η ποξρέγγιρη και έγυσρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ  είςε απϊ ςημ νηοά ή σπϊ ςημ ρςάθμη ςηπ 

θάλαρραπ με ςημ βξήθεια καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ 

 Η ςξπξθέςηρη μαοςϋοχμ και η παοακξλξϋθηρη και καςαγοατή ςηπ ενέλινηπ ςηπ  

βλάβηπ ή και ςηπ επιρκεσήπ ςηπ, ρε πεοίπςχρη πξσ ασςϊ απαιςείςαι απϊ  ςημ  μελέςη. 

 

Οι ςσυϊμ υοηριμξπξιξϋμεμξι ρακκϊλιθξι για ςημ έμτοανη διακέμχμ και ξ εμρχμαςξϋμεμξπ 

ριδηοξπλιρμϊπ ςιμξλξγξϋμςαι ιδιαίςεοα με βάρη ςα ξικεία άοθοα ςξσ Σιμξλξγίξσ.  

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ στάλχμ  ρκσοξδεςήρεχμ πλήοχρηπ κσφελόμ, διακέμχμ στιρςαμέμχμ 

λιμεμικόμ έογχμ κ.λ.π. με βάρη ςιπ ποξμεςοξϋμεμεπ απϊ  καςαδσςικϊ ρσμεογείξ  διαρςάρειπ 

ςχμ διακέμχμ,  με  ςημ  σπξβξήθηρη  ςεκμηοιχμέμχμ      ρςξιυείχμ ςξσ αμαδϊυξσ για  ςημ 

υσςεσθείρα  πξρϊςηςα  ρκσοξδέμαςξπ ( ϊπχπ  ζσγξλϊγια ςχμ ξυημάςχμ  μεςατξοάπ κ.λ.π.) 

(m3).  

Ο ςσυϊμ εμρχμαςξϋμεμξπ ριδηοξπλιρμϊπ επιμεςοάςαι και ςιμξλξγείςαι ιδιαίςεοα. 

 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δκαςό  

Αοιθμηςικώπ:   100,00 
 
 
 
Άοθοξ 29ξ :ΚΘΛ. 6.02 Ύταλεπ καςαρκεσέπ με ρακκξλίθξσπ ρκσοξδέμαςξπ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4130 
 

Καςαρκεσή στάλχμ ςμημάςχμ λιμεμικόμ έογχμ με ρακκξλίθξσπ ρκσοξδέμαςξπ, ρε ξπξιξδήπξςε 
βάθξπ θαλάρρηπ (έογχμ σπξθεμελίχρηπ κοηπιδξςξίυχμ, ποξβληςόμ, και μηρίδχμ, επιρκεσήπ, 
εμίρυσρηπ και ποξρςαρίαπ στιρςάμεμχμ έογχμ κλπ), ρϋμτχμα με ςημ μελέςη. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι:  

 η ποξμήθεια και η ποξρκϊμιρη επί ςϊπξσ ςχμ έογχμ καμμάβιμχμ ράκκχμ (γιξϋςαπ) 
υχοηςικϊςηςαπ έχπ 50 lt, ςξσ εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ καςηγξοίαπ πξσ ποξβλέπεςαι απϊ 
ςημ μελέςη, ή σλικόμ για ςημ επί ςϊπξσ παοαρκεσή ςξσ, ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη 
μελέςη και ςημ παοαρκεσή ςξσ, ρϋμτχμα με ςιπ απαιςήρειπ και σπϊλξιπα ςεϋυη 
δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ,  καςηγξοίαπ C20/25, 

 η επί ςϊπξσ παοαρκεσή ςξσ ρκσοξδέμαςξπ (εάμ δεμ υοηριμξπξιηθεί έςξιμξ), 

 η πλήοχρη ςχμ ράκκχμ με ρκσοϊδεμα, με ή υχοίπ υοήρη μηυαμικξϋ ενξπλιρμξϋ, και η 
ποϊρδερή ςξσπ με υαλϋβδιμξ ρϋομα, όρςε μα διαςηοξϋμςαι κλειρςξί καςά ςξσπ υειοιρμξϋπ 
ςξσπ,  

 η ποξρέγγιρη ςχμ γεμιρμέμχμ ράκκχμ ρςιπ θέρειπ ςξπξθέςηρηπ με υεοραία ή πλχςά 
μεςατξοικά μέρα (τϊοςχρη με ή υχοίπ υοήρη μηυαμικόμ μέρχμ και μεςατξοά), με 
επιμελημέμη ρςξιβαρία για ςημ απξτσγή τθξοόμ καςά ςξσπ υειοιρμξϋπ ςξσπ, 

 η πϊμςιρη και ςακςξπξίηρη ςχμ ράκκχμ ρςη ποξβλεπϊμεμη διάςανη και ρςάθμη με ςημ 
βξήθεια καςαδσςικξϋ ρσμεογείξσ, είςε ασςή ποξβλέπεςαι σπϊ ςχμ ρςαθμόμ θεμελίχρηπ 
ςχμ έογχμ είςε ερχςεοικά ρςξμ κξομϊ ςξσπ, είςε ενχςεοικά ασςόμ για ςημ διαμϊοτχρη 
ςχμ απαιςξϋμεμχμ «καλξσπιόμ» για ςημ εμ ρσμευεία υσςή ϋταλη ρκσοξδέςηρη ςχμ 
σπξρκατόμ ή/και ρπηλαιόρεχμ 
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Δπιμεςοάςαι ξ αοιθμϊπ ςχμ πληοχθέμςχμ ράκκχμ, γίμεςαι δειγμαςξληπςική ζϋγιρη γεμάςχμ 
ράκκχμ και αμάγεςαι ςξ ποξκϋπςξμ βάοξπ ρε ϊγκξ ρκσοξδέμαςξπ με βάρη ςημ παοαδξυή: 
1,0m3 ρκσοξδέμαςξπ = 2.400 kg γεμάςχμ ράκκχμ.  

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ στάλχμ καςαρκεσόμ με ρακκξλίθξσπ ρκσοξδέμαςξπ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:  Δκαςό ραοάμςα 
Αοιθμηςικώπ:   140,00 
 
 

Άοθοξ 30ξ: ΡΥΔ. ΚΘΛ. 8.01.03 

Αμχδξμέπ λιμεμικόμ έογχμ απϊ άξπλξ ή ελατοόπ ξπλιρμέμξ, 
έγυσςξ επί ςϊπξσ ρκσοϊδεμα, καςηγξοίαπ C25/30 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4240 

Καςαρκεσή αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ άξπλξ ή ελατοόπ oπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα 
(κοηπιδξςξίυχμ, ποξβληςόμ, μόλχμ, κσμαςξθοασρςόμ, μηρίδχμ κλπ.) ρε ξπξιξδήπξςε ϋφξπ 
άμχ ςηπ θάλαρραπ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ  09-09-01-00 „‟Αμχδξμέπ Λιμεμικόμ 
Έογχμ απϊ άξπλξ ή ελατοόπ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟. 

ςιπ ςιμέπ μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή η επί 
ςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 

 ξι πξιξςικξί έλεγυξι ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 η ποξρκϊμιρη, ρσμαομξλϊγηρη, υοήρη, απξρσμαομξλϊγηρη και ξι μεςακιμήρειπ ςχμ 
απαιςξσμέμχμ ριδηοξςϋπχμ, ρσμδέρμχμ και ικοιχμάςχμ 

 η ποξρκϊμιρη και διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρςξσπ ςϋπξσπ ρε ρςοόρειπ πάυξσπ ϊυι 
μεγαλσςέοξσ ςχμ 0.40 m, καθόπ και η ρσμπϋκμχρή ςξσ αμά ρςοόρη με δξμηςέπ 

 η επίπαρη ςηπ ςελεσςαίαπ (άμχ) ρςοόρεχπ ςηπ αμχδξμήπ με μίγμα ρκληοόμ αδοαμόμ και 
ςριμέμςξσ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη ρσμθέρεχπ, ςξ ξπξίξ  εμρχμαςόμεςαι ρςημ μάζα ςξσ 
μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ, καθόπ και η διαμϊοτχρη ςηπ ςελικήπ επιτάμειαπ με μηυαμικά μέρα ή 
/και υειοχμακςική σπξβξήθηρη  

 η ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ  

 η διαμϊοτχρη εγκαορίχμ αομόμ διαρςξλήπ ρςιπ θέρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη 
και η  πλήοχρη και ρτοάγιρη ασςόμ (εογαρία και σλικά), ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα 
ρςημ μελέςη 

 ξ εγκιβχςιρμϊπ ρςξ ρκσοϊδεμα ρχλήμχμ διέλεσρηπ παοξυόμ, η διαμϊοτχρη τοεαςίχμ, 
καμαλιόμ, θέρεχμ πακςόρεχπ δερςοόμ, ποξρκοξσρςήοχμ, κοίκχμ ποξρδέρεχπ, κλιμάκχμ 
αμαοοιυήρεχπ και λξιπόμ ρςξιυείχμ ενξπλιρμξϋ αμχδξμήπ λιμεμικόμ έογχμ, ρϋμτχμα με 
ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ μελέςη 

ημειόμεςαι ϊςι ρςξ παοϊμ πεοιλαμβάμξμςαι πέοαμ ςχμ αμχδξμόμ ςξσ έογξσ και άλλα ρςξιυεία 
εκ ρκσοξδέμαςξπ ςξσ έογξσ (ρκσοϊδεμα έδοαρηπ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ, ρςξιυείξ ρςξ κέμςοξ 
ςηπ κλίμηπ καθέλκσρηπ κ.λπ.), ξι εογαρίεπ ρκσοξδέςηρηπ ςχμ ξπξίχμ είμαι αμςιρςξίυξσ τϋρεχπ 
και καςηγξοίαπ ρκσοξδέμαςξπ. Οι ϊπξιεπ διατξοέπ και ποϊρθεςεπ απαιςήρειπ θεχοείςαι ϊςι 
έυξσμ λητθεί σπϊφη, αμηγμέμα ρςημ ποξρτεοϊμεμη ςιμή ςξσ Αμαδϊυξσ. Ο ριδηοξπλιρμϊπ, ςα 
βλήςοα ρςιπ θέρειπ ςχμ αομόμ (dowels), ξι ρχλημόρειπ διέλεσρηπ δικςϋχμ και ςα ρςξιυεία 
αγκϋοχρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ αμχδξμήπ επιμεςοξϋμςαι ιδιαίςεοα, ρϋμτχμα με ςα ξικεία άοθοα 
ςξσ Σιμξλξγίξσ  

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ ρκσοξδέμαςξπ (m3). 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δμεμήμςα πέμςε 

 Αοιθμηςικώπ:   95,00 
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Άοθοξ 31ξ: ΡΥΔ.ΚΘΛ. 8.02.03 

 Αμχδξμέπ λιμεμικόμ έογχμ απϊ oπλιρμέμξ, έγυσςξ επί ςϊπξσ 
ρκσοϊδεμα καςηγξοίαπ C30/37  

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4240 

Καςαρκεσή αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ απϊ oπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα (κοηπιδξςξίυχμ, 
ποξβληςόμ, μόλχμ, κσμαςξθοασρςόμ, μηρίδχμ κλπ.), ρε ξπξιξδήπξςε ϋφξπ άμχ ςηπ 
θάλαρραπ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-09-02-00 „‟Αμχδξμέπ Λιμεμικόμ Έογχμ απϊ 
ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟. 

ςιπ ςιμέπ μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή η επί 
ςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 

 ξι πξιξςικξί έλεγυξι ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 η ποξρκϊμιρη, ρσμαομξλϊγηρη, υοήρη, απξρσμαομξλϊγηρη και ξι μεςακιμήρειπ ςχμ 
απαιςξσμέμχμ ριδηοξςϋπχμ, ρσμδέρμχμ και ικοιχμάςχμ 

 η ποξρέγγιρη και διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρςξσπ ςϋπξσπ ρε ρςοόρειπ πάυξσπ ϊυι 
μεγαλσςέοξσ ςχμ 0.40 m, καθόπ και η ρσμπϋκμχρή ςξσ αμά ρςοόρη με δξμηςέπ 

 η επίπαρη ςηπ ςελεσςαίαπ (άμχ) ρςοόρεχπ ςηπ αμχδξμήπ με μίγμα ρκληοόμ αδοαμόμ και 
ςριμέμςξσ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη ρσμθέρεχπ, ςξ ξπξίξ  εμρχμαςόμεςαι ρςημ μάζα ςξσ 
μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ, καθόπ και η διαμϊοτχρη ςηπ ςελικήπ επιτάμειαπ με μηυαμικά μέρα ή 
/και υειοχμακςική σπξβξήθηρη  

 η ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ  

 η διαμϊοτχρη εγκαορίχμ αομόμ διαρςξλήπ ρςιπ θέρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη 
και η  πλήοχρη και ρτοάγιρη ασςόμ (εογαρία και σλικά), ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα 
ρςημ μελέςη 

 ξ εγκιβχςιρμϊπ ρςξ ρκσοϊδεμα ρχλήμχμ διέλεσρηπ παοξυόμ, η διαμϊοτχρη τοεαςίχμ, 
καμαλιόμ, θέρεχμ πακςόρεχπ δερςοόμ, ποξρκοξσρςήοχμ, κοίκχμ ποξρδέρεχπ, κλιμάκχμ 
αμαοοιυήρεχπ και λξιπόμ ρςξιυείχμ ενξπλιρμξϋ αμχδξμήπ λιμεμικόμ έογχμ, ρϋμτχμα με 
ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ μελέςη 

ημειόμεςαι ϊςι ρςξ παοϊμ πεοιλαμβάμξμςαι πέοαμ ςχμ αμχδξμόμ – ποξτσλακςήοιξσ ςξιυίξσ  
ςξσ έογξσ και άλλα ρςξιυεία εκ ρκσοξδέμαςξπ ςξσ έογξσ (επιπλέξσρα πλάκα ρςξ πέοα ςηπ 
κλίμηπ καθέλκσρηπ, υσςϊ επιςϊπξσ ρςξιυείξ έδοαρηπ ξβελξϋ ποξρήμεμξσ μόλξσ, αμχδξμή  -
ςξιυίξ ρςξ πέοαπ ςξσ σπήμεμξσ μόλξσ κ.λπ.) , ξι εογαρίεπ ρκσοξδέςηρηπ ςχμ ξπξίχμ είμαι 
αμςιρςξίυξσ τϋρεχπ και καςηγξοίαπ ρκσοξδέμαςξπ. Οι ϊπξιεπ διατξοέπ και ποϊρθεςεπ 
απαιςήρειπ θεχοείςαι ϊςι έυξσμ λητθεί σπϊφη, αμηγμέμα ρςημ ποξρτεοϊμεμη ςιμή ςξσ 
Αμαδϊυξσ. Ο ριδηοξπλιρμϊπ, ςα βλήςοα ρςιπ θέρειπ ςχμ αομόμ (dowels), ξι ρχλημόρειπ 
διέλεσρηπ δικςϋχμ και ςα ρςξιυεία αγκϋοχρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ αμχδξμήπ επιμεςοξϋμςαι 
ιδιαίςεοα, ρϋμτχμα με ςα ξικεία άοθοα ςξσ Σιμξλξγίξσ  

Ο ριδηοξπλιρμϊπ, ςα βλήςοα ρςιπ θέρειπ ςχμ αομόμ (dowels), ξι ρχλημόρειπ διέλεσρηπ 
δικςϋχμ και ςα ρςξιυεία αγκϋοχρηπ ςξσ ενξπλιρμξϋ αμχδξμήπ επιμεςοξϋμςαι ιδιαίςεοα, 
ρϋμτχμα με ςα ξικεία άοθοα ςξσ Σιμξλξγίξσ  

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ ρκσοξδέμαςξπ (m3) 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δκαςό δέκα 

 Αοιθμηςικώπ:   110,00 
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Άοθοξ 32ξ: ΚΘΛ. 8.03.02  

 Δπιρςοόρειπ δαπέδχμ με άξπλξ ή ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα, 
καςηγξοίαπ C20/25 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4240 

 

Δπιρςοόρειπ λιμεμικόμ δαπέδχμ, απϊ άξπλξ ή ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη 
και ςημ ΔΣΔΠ 09-14-01-00 „‟Δάπεδα λιμεμικόμ έογχμ απϊ άξπλξ ή ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟ 

ςιπ ςιμέπ μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή η επί 
ςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 

 ξι πξιξςικξί έλεγυξι ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 η ποξρκϊμιρη, ρσμαομξλϊγηρη, υοήρη, απξρσμαομξλϊγηρη και ξι μεςακιμήρειπ ςχμ 
απαιςξσμέμχμ πλεσοικόμ ριδηοξςϋπχμ και ρσμδέρμχμ 

 η ποξρέγγιρη, διάρςοχρη, ρσμπϋκμχρη και ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ   

 η διαμϊοτχρη αομόμ διαρςξλήπ ρςιπ θέρειπ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςημ μελέςη και η  
πλήοχρη και ρτοάγιρη ασςόμ (εογαρία και σλικά), ρϋμτχμα με ςα καθξοιζϊμεμα ρςημ 
μελέςη 

 η κξπή φεσδαομόμ (ελέγυξσ ρσρςξλόμ) ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ και διάςανη με υοήρη 
αομξκϊτςη (επί ρκληοσμμέμξσ ρκσοξδέμαςξπ) 

 η διαμϊοτχρη αμςιξλιρθηοήπ επιτάμειαπ, ετ΄ ϊρξμ ποξβλέπεςαι, με καςεογαρία ςηπ 
ςελικήπ επιταμείαπ με ειδική ρσομάςιμη βξϋοςρα. 

Ο ριδηοξπλιρμϊπ, ςα βλήςοα ρςιπ θέρειπ ςχμ αομόμ (dowels) και ςξ ρκληοσμςικϊ σλικϊ 
επίπαρηπ ςηπ επιταμείαπ επιμεςοόμςαι ιδιαίςεοα, ρϋμτχμα με ςα ξικεία άοθοα ςξσ Σιμξλξγίξσ  

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ ρκσοξδέμαςξπ δαπέδξσ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη (m3). 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δμεμήμςα πέμςε 

 Αοιθμηςικώπ:   95,00 

 

Άοθοξ 33ξ: ΚΘΛ. 8.05  

 Δπενεογαρία ςελικήπ επιτάμειαπ επιρςοόρεχμ με επίπαρη 
ρκληοσμςικξϋ σλικξϋ  

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4300 

Δπενεογαρία ςηπ ςελικήπ επιτάμειαπ επιρςοόρεχμ λιμεμικόμ δαπέδχμ απϊ άξπλξ ή ξπλιρμέμξ 
ή ιμξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα με νηοϊ ρκληοσμςικϊ μίγμα, ρσμθέρεχπ και κξκκξμεςοικήπ 
διαβάθμιρηπ ρϋμτχμα με ςημ μελέςη. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια και ποξρκϊμιρη επί ςϊπξσ ςχμ σλικόμ ςξσ 
ρκληοσμςικξϋ μίγμαςξπ (ρκληοά αδοαμή με δείκςη LosAngeles< 25, υαλαζιακά αδοαμή κλπ), η 
εμρχμάςχρή ρςημ μάζα ςξσ μχπξϋ ρκσοξδέμαςξπ με μηυαμικά μέρα ή/και υειοχμακςική 
σπξβξήθηρη (επίπαρη) και η ιρξπέδχρη και ρσμπϋκμχρη ςηπ επιταμειακήπ ρςξιβάδαπ ςηπ 
επιιρςοόρεχπ. 

Σιμή αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ ρκληοσμςικήπ επενεογαρίαπ επιτάμειαπ επιρςοόρεχμ (m2) 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Ένι 

 Αοιθμηςικώπ:   6,00 
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Άοθοξ 34ξ: ΚΘΛ. 5.04.03 

 Ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία αμχδξμόμ απϊ ξπλιρμέμξ 
ρκσοϊδεμα, καςηγξοίαπ C30/37 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4240 

Διαμϊοτχρη μεςχπόμ, ποξπλακόμ, διαυχοιρςικόμ δξκίδχμ, κεταλξδέρμχμ κλπ καςαρκεσόμ 
αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ με ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα ςξσ 
ποξβλεπξμέμξσ απϊ ςημ μελέςη ρυήμαςξπ, μξοτήπ και διαρςάρεχμ, ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 09-
07-04-00 „‟Ποξκαςαρκεσαρμέμα ρςξιυεία λιμεμικόμ έογχμ απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟ 

ςιπ ςιμέπ μξμάδξπ πεοιλαμβάμξμςαι:  

 η ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή η 
επιςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 

 ξι πξιξςικξί έλεγυξι ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 η ποξρκϊμιρη, ρσμαομξλϊγηρη, υοήρη, απξρσμαομξλϊγηρη και ξι μεςακιμήρειπ ςχμ 
ριδηοξςϋπχμ 

 η ποξρέγγιρη και διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρςξσπ ςϋπξσπ, ρε ρςοόρειπ ςχμ 0.30 m, 
για  ρςξιυεία πάυξσπ άμχ ςχμ 0,6m και ςξσλάυιρςξμ ρε δϋξ ρςοόρειπ για  ρςξιυεία 
μικοϊςεοξσ πάυξσπ, και η ρσμπϋκμχρή ςξσ με δξμηςέπ. 

 η ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ μεςά ςημ αταίοερη ςχμ ριδηοξςϋπχμ 

 η τξοςξεκτϊοςχρη ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ (ατξϋ παοέλθει ξ 
ποξβλεπϊμεμξπ απϊ ςημ μελέςη υοϊμξπ ρκλήοσμρηπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ) και η μεςατξοά 
ςξσπ ρςιπ θέρειπ ςξπξθέςηρηπ  

 η ςξπξθέςηρη και ςακςξπξίηρη ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ με υοήρη γεοαμξϋ 

 

Σξ σρςεοϊυσςξ ρκσοϊδεμα πάκςχρηπ / ρϋμδερηπ ςχμ ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ 
επιμεςοάςαι ιδιαίςεοα με βάρη ςα ξικεία άοοθοα ςξσ ςιμξλξγίξσ 

Σιμή αμά κσβικϊ μέςοξ ποξκαςαρκεσαρμέμξσ ρςξιυείξσ (m3), υχοίπ ςημ ανία ςξσ 
εμρχμαςξσμέμξσ ξπλιρμξϋ, αταιοξσμέμχμ ςχμ πάρηπ τϋρεχπ εγκξπόμ πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ 
ςημ μελέςη ή ξτειλξμςαι ρςξ ρϋρςημα άορηπ ασςόμ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δκαςόμ ενήμςα 

 Αοιθμηςικώπ:   160,00 

 

Άοθοξ 35ξ: ΣΔΠ. 10.07 

 Δϋκαμπςεπ πλάκεπ πλήοχρηπ αομόμ πάυξσπ 12mm 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 6370 

 
Ποξμήθεια και ςξπξθέςηρη εσκάμπςχμ πλακόμ πλήοχρηπ διακέμξσ αομόμ, εμδεικςικξϋ ςϋπξσ 
Flexcell ή αμαλϊγξσ, πάυξσπ 12 mm, ρϋμτχμα με ςα ρυέδια λεπςξμεοειόμ ςηπ μελέςηπ και ςημ 
ςημ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-09-09-03-00:2009 «Αομξί Διαρςξλήπ Λιμεμικόμ Έογχμ και ςημ ΔΛΟΣ 08-05-
02-03 "Πλήοχρη διακέμξσ αομόμ καςαρκεσόμ απϊ ρκσοϊδεμα".  
 

Πεοιλαμβάμεςαι η κξπή ςχμ τϋλλχμ ρςιπ απαιςξϋμεμεπ διαρςάρειπ, η ρςεοέχρη ςχμ λχοίδχμ 
ςημ παοειά ςξσ αομξϋ για μα μημ μεςακιμηθξϋμ καςά ςημ ρκσοξδέςηρη και η απϊνερη 
επιταμειακήπ ρςξιβάδαπ ρε βάθξπ 20-25 mm με υοήρη καςαλλήλχμ εογαλείχμ, μεςά ςημ 
ρκλήοσμρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ , για ςημ εταομξγή ςηπ μαρςίυηπ ρτοάγιρηπ ςξσ αομξϋ. 
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Δπιμέςοηρη ρε ςεςοαγχμικά μέςοα με βάρη ςιπ θεχοηςικέπ διαρςάρειπ ςχμ ρυεδίχμ 
λεπςξμεοειόμ (πεοιλαμβάμξμςαι αμηγμέμεπ ξι απξμειόρειπ και τθξοέπ ςξσ σλικξϋ). 
 

ε πεοίπςχρη εταομξγήπ πλακόμ διατξοεςικξϋ πάυξσπ, η παοξϋρα ςιμή μξμάδαπ 
ποξραομϊζεςαι αμαλξγικά με ςξ πάυξπ. 
 

Σιμή αμά ςεςοαγχμικϊ μέςοξ. 
 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δώδεκα και ραοάμςα 

 Αοιθμηςικώπ:   12,40 

 

Άοθοξ 36ξ: ΣΔΠ. 10.03 

 τοάγιρη αομόμ ξμξμαρςικξϋ διακέμξσ 10 mm  με ελαρςξμεοέπ 
σλικϊ, πξλσξσοεθαμικήπ βάρηπ    

 Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΤΔΡ 6373 

τοάγιρη αομόμ επεμδϋρεχμ διχοϋγχμ, κιβχςιξειδόμ ξυεςόμ και πάρηπ τϋρεχπ ρςξιυείχμ 
καςαρκεσόμ απϊ ρκσοϊδεμα με υοήρη ελαρςξμεοξϋπ σλικξϋ με σφηλή αμςξυή ρςιπ ρσμθήκεπ 
πεοιβάλλξμςξπ (διακσμάμρειπ θεομξκοαρίαπ, έκθερη ρε σπεοιόδη ακςιμξβξλία κλπ), 
εταομξζϊμεμξ εμ φσφοό, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη, ςιπ ξδηγίεπ ςξσ ποξμηθεσςή ςξσ σλικξϋ και 
ςημ ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-09-09-03-00:2009 «Αομξί Διαρςξλήπ Λιμεμικόμ Έογχμ ϊπχπ και ςημ ΔΣΔΠ 08-
05-02-05 "τοάγιρη αομόμ καςαρκεσόμ απϊ ρκσοϊδεμα με ελαρςξμεοή σλικά". 

 

ςημςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι:  

 η ποξμήθεια ςηπ  πξλσξσοεθαμικήπ βαρεχπ μαρςίυηπ και ςξσ αμςιρςξίυξσ εμιρυσςικξϋ 
ποϊρτσρηπ (primer), αμ απαιςείςαι 

 η ποξμήθεια εμτοακςικξϋ παοεμβϋρμαςξπ (κξοδξμιξϋ) απϊ ατοόδεπ ενηλαρμέμξ 
πξλσαιθσλέμιξ για ςημ έμτοανη ςξσ διακέμξσ ςξσ αομξϋ (ϊςαμ δεμ έυξσμ ςξπξθεςηθεί 
εϋκαμπςεπ λχοίδεπ πλήοχρηπ ςϋπξσ Flexcell) 

 ξ επιμελήπ καθαοιρμϊπ ςξσ αομξϋ και η ποξεςξιμαρία ςηπ επιτάμειαπ όρςε μα είμαι καθαοή, 
ρςεγμή και υχοίπ ραθοά μέοη  

 η εταομξγή ςξσ primer και η ποξεςξιμαρία και εταομξγή ςξσ σλικξϋ ρτοάγιρηπ ρϋμτχμα 
με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ ποξμηθεσςξϋ. 
 

Η παοξϋρα ςιμή μξμάδξπ ποξραομϊζεςαι αμαλξγικά με βάρη ςξ άμξιγμα ςξσ αομξϋ.  
 
Σιμή αμά ςοέυξμ μέςοξ (μμ) πλήοξσπ ρτοάγιρηπ αομξϋ ξμξμαρςικξϋ διακέμξσ 10 mm.  
 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:   Δεκαπέμςε και πεμήμςα 

 Αοιθμηςικώπ:   15,50 
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Ξμάδα Δ: ΡΘΔΖΠΞΣΡ ΞΟΚΘΡΛΞΡ  ΚΘΛΔΜΘΙΩΜ ΔΠΓΩΜ - ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΡ 

 
 
Άοθοξ 37ξ: ΚΘΛ. 11.01  

  ιδηοξϋπ ξπλιρμϊπ λιμεμικόμ έογχμ 

   Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4400 

ιδηοξϋπ ξπλιρμϊπ ρκσοξδεμάςχμ ςευμηςόμ ξγκξλίθχμ, κσφελχςόμ κιβχςίχμ, 
ποξκαςαρκεσαρμέμχμ ρςξιυείχμ, αμχδξμόμ λιμεμικόμ έογχμ, επιρςοόρεχμ κλπ.,  πλημ 
παρράλχμ λιμεμικόμ έογχμ, καςηγξοιόμ B500A και  B500C καςά ΔΛΟΣ 1421-2 και 1421-3, 
ξπξιαρδήπξςε διαςξμήπ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 „‟Φαλϋβδιμξι 
ξπλιρμξί ρκσοξδέμαςξπ‟‟, δηλαδή ποξμήθεια και μεςατξοά ςξσ ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ, ρϋομαςξπ 
ποξρδέρεχπ, σπξθεμάςχμ, αομξκλείδχμ κλπ. επί ςϊπξσ ςχμ έογχμ, τξοςξεκτϊοςχρη, κξπή, 
καςεογαρία, τθξοά, απξμείχρη και ςξπξθέςηρη. 

Σιμή αμά υιλιϊγοαμμξ ςξπξθεςημέμξσ ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δμεμήμςα πέμςε λεπςά 

 Αοιθμηςικώπ:   0,95 

 

Άοθοξ 38ξ: ΡΥΔ. ΚΘΛ. 9.03.01   

   Φσςξριδηοέπ Δέρςοεπ ελκςικήπ ικαμϊςηςαπ 5,0ςξμ. (ελάυιρςη), με 

  ςημ αμςίρςξιυη διάςανη αγκϋοχρηπ  ιδηοξϋπ ξπλιρμϊπ λιμεμικόμ 

  έογχμ 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4600 

 

Ποξμήθεια και ςξπξθέςηρη υσςξριδηοόμ δερςοόμ ελάυιρςηπ ελκςικήπ αμςξυήπ 5,0ςξμ., 

ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ ΔΣΔΠ 09-13-01-00 „‟Φσςξυαλϋβδιμεπ και υσςξριδηοέπ δέρςοεπ 

ποϊρδερηπ πλξίχμ / ρκατόμ‟‟. 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια και ποξρκϊμιρη ρςξ έογξ υσςξριδηοόμ δερςοόμ, πλήοχμ με ςημ διάςανη 

αγκϋοχρήπ ςξσπ (αγκσοίχμ, πλάκαπ έδοαρηπ κ.λπ.), ελάυιρςηπ ελκςικήπ ικαμϊςηςαπ 

5,0ςξμ. και λξιπόμ υαοακςηοιρςικόμ ρϋμτχμα με ςημ μελέςη, ρσμξδεσϊμεμχμ απϊ 

πιρςξπξιηςικϊ μηξγμόμξμξπ 

 η ςξπξθέςηρη, εσθσγοάμμιρη και ποξρχοιμή ρςεοέχρή ςξσπ ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ, 

ξϋςχπ όρςε μα παοαμέμξσμ ακλϊμηςεπ καςά ςημ ρκσοξδέςηρη ςηπ αμχδξμήπ ςξσ 

ρκσοξδέμαςξπ, ή ετϊρξμ η ςξπξθέςηρη ςξσπ γίμει μεςά ςημ ρκσοξδέςηρη ςηπ αμχδξμήπ 

η διάςοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ, η ποξμήθεια και η υοήρη καςάλληλχμ 

οηςιμξϋυξσμεμεμάςχμ για ςημ ρςεοέχρη ςξσπ και εμ γέμει κάθε σλικϊ και εογαρία πξσ 

απαιςείςαι 

 η υοήρη ςξσ απαιςξσμέμξσ ενξπλιρμξϋ και μέρχμ για ςημ διακίμηρη και ςξπξθέςηρη ςχμ 

δερςοόμ (γεοαμξβοαυίξμαπκλπ) 

 ξι πάρηπ τϋρεχπ επξνειδικέπ βατέπ (ποξμήθεια και εταομξγή ρϋμτχμα με ςιπ ςευμικέπ 

ποξδιαγοατέπ και απαιςήρειπ ςξσ έογξσ) για ςημ ποξρςαρία ςξσπ έμαμςι ςξσ θαλάρριξσ 

διαβοχςικξϋ πεοιβάλλξμςξπ 
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Σιμή αμά υιλιϊγοαμμξ δέρςοαπ και αμςίρςξιυηπ διάςανηπ αγκϋοχρηπ (kg), βάρει ςχμ ρυεςικόμ 

πιμάκχμ ςξσ καςαρκεσαρςή.  Oι ποξρκξμιζϊμεμεπ ποξπ ςξπξθέςηρη δέρςοεπ θα ελέγυξμςαι απϊ 

ςημ Τπηοερία δειγμαςξληπςικά με ζϋγιρη.   

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δύξ και πεμήμςα λεπςά 

 Αοιθμηςικώπ:   2,50 

 

Άοθοξ 39ξ: ΚΘΛ. 9.05   

   Φαλϋβδιμξι Κοίκξι ποϊρδερηπ 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4500 

 

Ποξμήθεια και ςξπξθέςηρη υαλϋβδιμχμ κοίκχμ ποϊρδερηπ ρκατόμ, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη 
και ςημ ΔΣΔΠ 09-13-02-00 „‟Φαλϋβδιμα, υσςξριδηοά και αμξνείδχςα εναοςήμαςα 
κοηπιδχμάςχμ‟‟ 

ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 η ποξμήθεια και ποξρκϊμιρη ρςξ έογξ υαλσβδίμχμ κοίκχμ, πλήοχμ με ςημ διάςανη 
αγκϋοχρήπ ςξσπ, ελκςικήπ ικαμϊςηςαπ και λξιπόμ υαοακςηοιρςικόμ ρϋμτχμα με ςημ 
μελέςη  

 η ςξπξθέςηρη, εσθσγοάμμιρη και ποξρχοιμή ρςεοέχρή ςξσπ ρςιπ ποξβλεπϊμεμεπ θέρειπ, 
ξϋςχπ όρςε μα παοαμέμξσμ ακλϊμηςoι καςά ςημ ρκσοξδέςηρη ςηπ αμχδξμήπ ςξσ 
ρκσοξδέμαςξπ 

 η ςελική βατή ςξσπ με υοόμα επξνειδικήπ βάρεχπ (coaltarepoxy) σφηλήπ αμθεκςικϊςηςαπ 
ρςξ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ, ρε δϋξ ρςοόρειπ πάυξσπ νηοξϋ σμέμα εκάρςηπ ςξσλάυιρςξμ 125 
μm 

Σιμή αμά υιλιϊγοαμμξ κοίκξσ ποϊρδερηπ και αμςίρςξιυηπ διάςανηπ αγκϋοχρηπ (kg), βάρει ςχμ 
ρυεςικόμ πιμάκχμ ςξσ καςαρκεσαρςή.  Oι ποξρκξμιζϊμεμξι ποξπ ςξπξθέςηρη κοίκξι θα 
ελέγυξμςαι απϊ ςημ Τπηοερία δειγμαςξληπςικά με ζϋγιρη.   

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    οία και ςοιάμςα λεπςά 

 Αοιθμηςικώπ:   3,30 

 

Άοθοξ 40ξ:  Μ2   

Αμξνείδχςξπ ξβελϊπ ταμξϋ ακοξμχλίξσ ρϋμτχμα με ςιπ 
σπξδείνειπ και ςιπ ξδηγίεπ ςηπ Τπηοερίαπ Υάοχμ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4600 

 
Για ςημ καςαρκεσή και εγκαςάρςαρη μεςαλλικξϋ ξβελξϋ ακοξμχλίξσ, πλημ ςξσ αμαλάμπξμςξπ 
ταμξϋ πξσ θα ςξπξθεςηθεί ρϋμτχμα με ςιπ σπξδείνειπ και ένξδα ςηπ Τπηοερίαπ Υάοχμ ςξσ 
Πξλεμικξϋ Νασςικξϋ, ήςξι για ςημ ποξμήθεια ςχμ απαιςξϋμεμχμ μεςαλλικόμ αμξνείδχςχμ 
ρςξιυείχμ και διαςξμόμ, ςη μεςατξοά ςξσπ επί ςϊπξσ ςχμ έογχμ, ςημ κξπή, καςεογαρία, 
ρσγκϊλληρη και εμ γέμει ρσμαομξλϊγηρη ςξσπ, ρϋμτχμα με ςα ρυεδία ςηπ μελέςηπ ςξσ έογξσ, 
ςημ άορη, μεςατξοά και ςελική ςξπξθέςηρη ρςημ ποξβλεπϊμεμη απϊ ςη μελέςη θέρη ςξσ, ςημ 
αγκϋοχρη επί ςχμ αμχδξμόμ – ρςξιυείχμ έδοαρηπ ςχμ δϋξ μόλχμ (ποξρήμεμξπ, σπήμεμξπ) 
ρςιπ θέρειπ πξσ παοξσριάζξμςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ 
μεςαλλικόμ αγκσοίχμ ρςεοέχρηπ ςξσ και εμ γέμει για κάθε εογαρία και σλικϊ πξσ απαιςείςαι 
για ςημ πλήοη εγκαςάρςαρη μεςαλλικξϋ ξβελξϋ ρςξσπ δϋξ μόλξσπ ςξσ έογξσ. 
ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμεςαι και η ποξβλεπϊμεμη βάρη έδοαρηπ ςχμ ταμόμ διαρςάρεχμ 
1,10υ1,10υ0,40μ. απϊ υσςϊ επιςϊπξσ ρκσοϊδεμα C30/37, και ξι ποξβλεπϊμεμξι ξπλιρμξί 
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αγϋοχρηπ – ρϋμδερηπ με ςιπ σπξκείμεμεπ αμχδξμέπ – ρςξιυεία έδοαρηπ, ρϋμτχμα με ςα ρυέδια 
και ςα λξιπά Σεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ 
 
Σιμή αμά ςεμάυιξ πλήοχπ εγκαςερςημέμξσ και λειςξσογξϋμςξπ ταμξϋ επιρημάμρεχπ 
 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Οέμςε υιλιάδεπ πεμςακόρια 

 Αοιθμηςικώπ:  5.500,0 

 

Άοθοξ 41ξ:  Μ3   

Ξϋλιμξ καςάρςοχμα - deck μεςά ςξσ πλαιρίξσ ρςήοινηπ εν 

αλξσμιμίξσ και ςιπ δέρςοεπ ποϊρδερηπ    

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4600 

Για ςημ καςαρκεσή νϋλιμξσ δαπέδξσ κσκλξτξοίαπ - παραοέλαπ επί ρσμευξϋπ βάρηπ απϊ 
ρκσοϊδεμα, επί ςηπ ξπξίαπ αγκσοόμξμςαι μέρχ καςάλληλχμ αγκσοϊβιδχμ δξκίδεπ απϊ 
καςάλληλη και αμθεκςική ρε διαβοχςικϊ πεοιβάλλξμ ςοξπική νσλεία για ςημ εναρτάλιρη 
ποϊρβαρηπ ρςιπ ποξρχοιμέπ θέρειπ αγκσοξβξλίαπ μικοόμ ρκατόμ, ρϋμτχμα με ςα ρυέδια ςηπ 
μελέςηπ και ςιπ απαιςήρειπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ.  

Για ςημ πλήοη καςαρκεσή ςξσ δαπέδξσ ποξβλέπξμςαι ςα ακϊλξσθα σλικά και εογαρίεπ: 

 

 Ξϋλιμξ deck καςαρκεσαρμέμξ απϊ σλικά μη ςξνικά σφηλήπ αμςξυήπ καςάλληλα για ςξ 

θαλάρριξ πεοιβάλλξμ, πξσ θα εναρταλίζει μακοξζχία ρςξ δάπεδξ, ςϋπξσ TALI-BOLONDO 

(iron), ή άλλξσ ιρξδϋμαμξσ νϋλιμξσ σλικξϋ ςοξπικήπ επίρηπ ποξέλεσρηπ (ϊυι ρσμθεςικϊ), 

πξσ θα διαμξοτόμεςαι απϊ δξκίδεπ πάυξσπ 23mm (πλάςξσπ ςξσλάυιρςξμ 140mm) πξσ 

ςξπξθεςξϋμςαι εγκάορια ποξπ ςημ διαμήκη διεϋθσμρη ςξσ καςαρςοόμαςξπ επί πλαιρίξσ 

ρςήοινηπ απϊ ειδικά ποξτίλ αλξσμιμίξσ πξσ αγκσοόμξμςαι ρςημ εκ ρκσοξδέμαςξπ βάρη. 

 Καςαρκεσή χπ σπξδξμήπ έδοαρηπ μεςαλλικξϋ πλαιρίξσ απϊ διαμήκειπ δξκξϋπ αλξσμιμίξσ 

ειδικξϋ κοάμαςξπ όρςε μα είμαι αμθεκςικέπ ρςημ διαβοχςική δοάρη ςξσ θαλάρριξσ 

πεοιβάλλξμςξπ. Η σπξδξμή ασςή ρσμίρςαςαι απϊ ένι (6) διαμήκειπ δξκξϋπ αλξσμιμίξσ, πξσ 

ςξπξθεςξϋμςαι αμά απξρςάρειπ (πεοίπξσ 30εκας.), καςηγξοίαπ 6005–Α/Σ6 με σφηλά 

πξρξρςά πσοιςίξσ, ςξ ξπξίξ θεχοείςαι καςάλληλξ για ςξ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ. Η ρςεοέχρη 

και αγκϋοχρη ςχμ δξκόμ επί ςηπ καςαρκεσήπ ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ποξβλέπεςαι μέρχ ειδικόμ 

αμξνείδχςχμ αγκσοίχμ - βίδχμ, ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ ποξβλέφειπ ςξσ 

ποξμηθεσςή ςξσ ρσρςήμαςξπ ςξσ δαπέδξσ. 

 Καςαρκεσή ειδικήπ γχμιακήπ διαμϊοτχρηπ ςξσ ποξπ ςημ θάλαρρα μεςόπξσ ςξσ 

καςαρςοόμαςξπ, απϊ ειδικά ποξτίλ αλξσμιμίξσ ρϋμτχμα με ςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ και ςα 

σπϊλξιπα ρσμβαςικά ςεϋυη, με καςάλληλη αγκϋοχρη ςξσπ ρςιπ δϋξ επιτάμειεπ ςηπ βάρηπ 

απϊ αγκϋοιαΜ16 Α4 (DIN 9021). Σξ ποξτίλ ςξσ αλξσμιμίξσ θα τέοει επίρηπ καςάλληλη 

ποϊβλεφη ερξυήπ - εγκξπήπ έςρι όρςε μα μπξοεί μα ςξπξθεςηθξϋμ ρσοςαοχςά ξι επίρηπ εν 

αλξσμιμίξσ δέρςοεπ ποϊρδερηπ ςχμ ρκατόμ.  

 Διδικά εναοςήμαςα ςα ξπξία θα υοηριμξπξιξϋμςαι για ςημ ρςεοέχρη και έδοαρη ςχμ νϋλιμχμ 

δξκίδχμ επί ςχμ δξκόμ αλξσμιμίξσ όρςε μα απξτεϋγεςαι ςξ βίδχμα, κάοτχμα ή υοήρη 

ποιςριμιόμ. Σα σλικά ασςά θα είμαι απϊ καςάλληλξ εϋκαμπςξ σλικϊ πξσ θα επιςοέπει ςημ 

δσμαςϊςηςα αμάληφηπ ςσυϊμ ρσρςξλόμ και διαρςξλόμ λϊγχ θεομξκοαριακόμ μεςαβξλόμ 

 Διδική ποϊβλεφη και σλικά για ςημ ποξρςαρία ςξσ νϋλιμξσ δαπέδξσ απϊ ςα ρημεία 

ρςεοέχρηπ και γεμικά απϊ ςα ρημεία επατήπ με ελαρςξμεοή σλικά 
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ςξ παοϊμ ςιμξλϊγιξ πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια ϊλχμ ςχμ απαιςξσμέμχμ σλικόμ επί ςϊπξσ 

ςξσ έογξσ, ξι εογαρίεπ ρϋμδερηπ και ρσμαομξλϊγηρηπ ςξσπ, ξ ενξπλιρμϊπ πξσ θα 

υοηριμξπξιηθεί για ςη μεςατξοά επί ςϊπξσ και ςηπ ςελικήπ εγκαςάρςαρηπ ρςημ ποξβλεπϊμεμη 

απϊ ςη μελέςη θέρηπ ςηπ και γεμικά για ςημ πλήοη, έμςευμη και ρϋμτχμα με ςημ ςευμική 

μελέςη, ςα ρυέδια και ςα λξιπά ςεϋυη δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ, εγκαςάρςαρη ςξσ νϋλιμξσ 

καςαρςοόμαςξπ επί ςηπ εκ ρκσοξδέμαςξπ βάρηπ ρςημ παοαλιακή ζόμη.  

 

Η καςαρκεσή ςιμξλξγείςαι κας' απξκξπήμ χπ ςεμάυιξ έμα και πεοιλαμβάμει ϊλα ςα σλικά και ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ εογαρίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για καςαρκεσή ςξσ νϋλιμξσ καςαρςοόμαςξπ.  

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Οεμήμςα ένι υιλιάδεπ   

 Αοιθμηςικώπ:  56.000,0 
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Ξμάδα Δ: Ζ/Λ ΔΘΙΣΑ ΙΑΘ ΔΝΞΟΚΘΡΛΞΡ  

 
Άοθοξ 42ξ: Μ4  

Αταίοερη, καθαοιρμϊπ, αμμξβξλή και ποξρςαρία με καςάλληλξσ ςϋπξσ 
επξνειδικέπ βατέπ στιρςάμεμχμ τχςιρςικόμ ιρςόμ και 
 επαμαςξπξθέςηρη ςξσπ ρςιπ αουικέπ ςξσπ θέρειπ ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ 
καςατσγίξσ  

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4600 

 
Για ςημ αταίοερη, ςξμ καθαοιρμϊ ςημ απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ζημιόμ ςξσ ιρςξϋ (μεςαλλικόμ 

ελαρμάςχμ – βάρεχμ έδοαρηπ, αγκσοίχμ ρςήοινηπ κ.λπ.), ςημ βατή με καςάλληλξσ ςϋπξσ 

επξνειδικέπ βατέπ και ςημ επαμαςξπξθέςηρη ςξσπ ρςιπ αουικέπ ςξσπ θέρειπ ςχμ στιρςάμεμχμ 

τχςιρςικόμ ιρςόμ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ.  

 

 η ποξρκϊμιρη και απξκϊμιρη ςξσ απαιςξϋμεμξσ ενξπλιρμξϋ και μέρχμ για ςημ εκςέλερη 

ςχμ εογαριόμ άορηπ και καθαοιρμξϋ ςχμ τχςιρςικόμ ιρςόμ και ςχμ εναοςημάςχμ ςξσπ 

 η απξρϋμδερη ςχμ καλχδίχμ και ςξσ αγχγξϋ γειόρεχπ απϊ ςξ ακοξκιβόςιξ 

(πεοιλαμβάμεςαι μέοξπ ςηπ ρσμξλικήπ δαπάμηπ καθόπ ςξ σπϊλξιπξ θεχοείςαι ϊςι έυει 

ήδη λητθεί ρςημ ςιμξλϊγηρη ςχμ εογαριόμ καθαίοερηπ ςχμ αμχδξμόμ και επιρςοόρεχμ 

ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ) 

 η αταίοερη ιρςξϋ απϊ ςη βάρη ςξσ με ςξμ ενξπλιρμϊ ςξσ και η καςάκλιρη και αταίοερη 

ςχμ βοαυιϊμχμ, ςχμ τχςιρςικόμ, ςχμ καλχδίχμ και ςξσ αγχγξϋ γειόρεχπ. 

 η επαμαρϋμδερη ςχμ καλχδίχμ και ςξσ αγχγξϋ γειόρεχπ ρςξ τοεάςιξ ρςημ βάρη ςξσ 

ιρςξϋ και η επιμελήπ μϊμχρή ςξσπ. 

 η μεςατξοά ςξσ τχςιρςικξϋ ιρςξϋ ρε ποξρχοιμϊ υόοξ απξθήκεσρηπ ϊπξσ θα σπξδειυθεί 

απϊ ςημ Δπίβλεφη ςξσ έογξσ 

 Αμμξβξλή ϊλχμ ςχμ μεςαλλικόμ ρςξιυείχμ ρε minimum πξιϊςηςαπ 2,5 S.A. και γεμικά 

ρϋμτχμα με ςα ξοιζϊμεμα ρςξ Σεϋυξπ ςχμ Σευμικόμ Ποξδιαγοατόμ  

 Απξκαςάρςαρη ςσυϊμ ρςοεβλόρεχμ ςξσ τχςιρςικξϋ ιρςξϋ και λξιπόμ επιρκεσόμ πξσ 

μπξοεί μα απαιςξϋμςαι με θέομαμρη με τλϊγα ποξπαμίξσ ή ιρξδϋμαμη μέθξδξ ποξπ 

απξκαςάρςαρη ςηπ εσθσγοαμμίαπ.  

 Δπιρκεσή ή/και αμςικαςάρςαρη ςηπ πλάκαπ έδοαρηπ ςξσ ιρςξϋ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ 

ςχμ εογαριόμ επαμαρϋμδερηπ ςηπ με ςξ σπϊλξιπξ ρόμα ςξσ τχςιρςικξϋ  

 Αμςικαςάρςαρη ϊλχμ ςχμ παλαιόμ κξυλιόμ – αγκσοίχμ έδοαρηπ ςξσ υαλϋβδιμξσ ιρςξϋ 

με μέξσπ ςηπ ίδιαπ ή αμςίρςξιυηπ καςηγξοίαπ 

 Αμςικαςάρςαρη ςχμ στιρςάμεμχμ λαμπςήοχμ πξσ δεμ λειςξσογξϋμ με μέξσπ ςξσ ιδίξσ 

ςϋπξσ 

 Βατή ϊλχμ ςχμ μεςαλλικόμ επιταμειόμ με καςάλληλξσ ςϋπξσ επξνειδικέπ βατέπ 

ρϋμτχμα με ςξ ISO 12944, για πεοιβάλλξμ C5M. 

 Μεςατξοά ρςημ θέρη εγκαςάρςαρηπ και επαμαςξπξθέςηρη ςχμ τχςιρςικόμ ιρςόμ 

 Δπαμαρϋμδερη ςξσ ηλεκςοικήπ παοξυήπ και λξιπόμ ρςξιυείχμ επιρκεσαρμέμχμ ή 

αμςικαςαρςημέμχμ ερχςεοικόμ ξογάμχμ και ρςξιυείχμ τχςιρςικξϋ    

 

Σιμή αμά ςεμάυιξ πλήοχπ ςξπξθεςημέμξσ τχςιρςικξϋ εμ λειςξσογία.   
 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    εςοακόρια  

 Αοιθμηςικώπ:  400,00 
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Άοθοξ 43ξ: Μ5  

  Απξνήλχρη καλσμμάςχμ παλαιόμ τοεαςίχμ, ειδικόμ ςεμαυίχμ και
 ςσυϊμ ενξπλιρμξϋ καιπλήοχρη ςχμ τοεαςίχμ με υσςϊ ρκσοϊδεμα
 C20/25.   

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4600 

Για ςημ εογαρία απξνήλχρηπ ςχμ στιρςάμεμχμ τοεαςίχμ Η/Μ δικςϋχμ, ςσυϊμ ειδικόμ ςεμαυίχμ 

και ενξπλιρμξϋ, ςημ απξμάκοσμρη ςξσπ απϊ ςξ έογξ, και εμ ρσμευεία ςημ πλήοχρη με υσςϊ επί 

ςϊπξσ ρκσοϊδεμα, καςηγξοίαπ C20/25 και πλήοη ρτοάγιρη ςχμ παλαιόμ αμξιγμάςχμ ςχμ 

τοεαςίχμ όρςε μα καςαρςεί εμιαία και επίπεδη επιτάμεια κσκλξτξοίαπ ρςημ πεοιξυή ςχμ 

υεοραίχμ υόοχμ ςξσ καςατσγίξσ.  

 

Διδικϊςεοα ρςξ παοϊμ πεοιλαμβάμξμςαι ξι κάςχθι εογαρίεπ: 

 

 Δογαρία απξνήλχρηπ παλαιόμ καλσμμάςχμ τοεαςίχμ  

 ποξρχοιμή τϋλανη ρε καςάλληλη εογξςανιακή θέρη  

 η ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή η 

επί ςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 

 ξι πξιξςικξί έλεγυξι ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 η ποξρέγγιρη, διάρςοχρη, ρσμπϋκμχρη και ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ 

 η πλήοηπ επιπέδχρη ςηπ ςελικήπ επιτάμειαπ όρςε μα μημ δημιξσογξϋμςαι αμιρξρςαθμίεπ 

με ςα πεοιμεςοικά ρκσοξδέμαςα επιρςοόρεχμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ 

Η εογαρία ςιμξλξγείςαι κας' απξκξπήμ χπ ςεμάυιξ έμα και πεοιλαμβάμει ϊλα ςα σλικά και ςιπ 

απαιςξϋμεμεπ εογαρίεπ πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ πλήοχρη και ρτοάγιρη ϊλχμ ςχμ τοεαςίχμ 

ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ.  
 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Διακόρια πεμήμςα 

 Αοιθμηςικώπ:  250,00 

 
Άοθοξ 44ξ: Μ6  

Δογαρίεπ εγκαςάρςαρηπ Η/Μ ρχλήμχμ παοξυόμ και τχςιρμξϋ  ρε 
στιρςάμεμη αμχδξμή - επιρςοόρειπ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ, 
ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ εογαριόμ ςξπικόμ καθαιοέρεχμ για 
ςημ διαμϊοτχρη αϋλακα καςάλληλξσ βάθξσπ, ςηπ ποξεςξιμαρίαπ 
έδοαρηπ, ςηπ ςξπξθέςηρηπ και εγκιβχςιρμξϋ ςχμ ρχλήμχμ εμςϊπ 
ρκσοξδέμαςξπ καςάλληλχμ διαρςάρεχμ.  

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4300 

Για ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ ρχλήμχμ παοξυόμ ρςημ στιρςάμεμη υεοραία ζόμη, ήςξι ρςα 

ρκσοξδέμαςα ςχμ αμχδξμόμ και ςχμ επιρςοόρεχμ ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, πλημ ςηπ 

ποξμήθειαπ και ςξπξθέςηρηπ ςχμ ρχλήμχμ παοξυόμ. Διδικϊςεοα ρςξ παοϊμ άοθοξ 

ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ξι αμαγκαίεπ εογαρίεπ καθαιοέρεχπ ςχμ ρκσοξδεμάςχμ ςχμ επιρςοόρεχμ 

ή/ και ςχμ αμχδξμόμ ςηπ υεοραίαπ ζόμηπ και η απξμάκοσμρη ςξσπ απϊ ςξ έογξ, η διαμϊοτχρη 

καςάλληληπ ρςοόρηπ έδοαρηπ απϊ θοασρςϊ σλικϊ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ, η διαμϊοτχρη ςξσ 

ρςξιυείξσ εγκιβχςιρμξϋ απϊ υσςϊ επί ςϊπξσ ρκσοϊδεμα C16/20, η ςξπξθέςηρη ςξσ καςάλληλξσ 

ξπλιρμξϋ, η επαμεπίυχρη ςξσ αϋλακα με ποξψϊμςα εκρκατήπ και η ςελική αμαδιαμϊοτχρη ςχμ 
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επιταμειακόμ επιρςοόρεχμ απϊ ρκσοϊδεμα C20/25 με ςξμ ποξβλεπϊμεμξ ρςα ςευμικά ρυέδια 

ξπλιρμϊ.  

ςξ παοϊμ ςιμξλϊγιξ πεοιλαμβάμξμςαι ςα ακϊλξσθα σλικά και εογαρίεπ: 

 Δογαρία καθαίοερηπ και μικοήπ εκρκατήπ ςχμ ρκσοξδεμάςχμ και ςχμ σπξκείμεμχμ 

θοασρςόμ ςξσπ ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ 

 Απξμάκοσμρη ςχμ ποξψϊμςχμ καθαίοερηπ απϊ ςξ έογξ, ρε θέρειπ πξσ θα σπξδειυςξϋμ 

απϊ ςημ Δπίβλεφη ή πξσ ποξβλέπξμςαι απϊ ςξσπ Πεοιβαλλξμςικξϋπ Όοξσπ ςξσ έογξσ 

 ποξμήθεια ςχμ απαιςξϋμεμχμ σλικόμ λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ 

για ςημ διαμϊοτχρη ςηπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ έδοαρηπ ςξσ ρςξιυείξσ εγκιβχςιρμξϋ ςχμ 

ρχλήμχμ και διάρςοχρη ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 09-05-01-00 „‟Ποίρμαςα λιθξοοιπήπ 

και ενιρχςική ρςοόρη ασςόμ για ςημ έδοαρη θαλαρρίχμ έογχμ βαοϋςηςαπ‟‟ 

 ποξμήθεια σλικόμ, παοαρκεσή και διάρςοχρη υσςξϋ επί ςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ 

καςηγξοίαπ C16/20, ςξμ εγκιβχςιρμόμ ςχμ ρχλήμχμ παοξυόμ. Για ςα ρκσοξδέμαςα 

εγκιβχςιρμξϋ ιρυϋξσμ ξι ποξδιαγοατέπ ΔΠ 09-09-02-00 „‟Αμχδξμέπ Λιμεμικόμ Έογχμ 

απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟. 

 εογαρία επαμεπίυχρηπ ςηπ εκρκατθείραπ αϋλακαπ με ποξψϊμςα εκρκατήπ 

 ποξμήθεια σλικόμ, παοαρκεσή και διάρςοχρη υσςξϋ επί ςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ 

επιρςοόρεχμ C20/25 ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ καςατσγίξσ. Για ςα ρκσοξδέμαςα 

επιρςοόρεχμ ιρυϋει η ΔΣΔΠ 09-14-01-00 „‟Δάπεδα λιμεμικόμ έογχμ απϊ άξπλξ ή 

ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟. 

 ποξμήθεια, καςεογαρία κξπή και ςξπξθέςηρη ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ ρςα ρκσοξδέμαςα 

εγκιβχςιρμξϋ και επιρςοόρεχμ ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 „‟Φαλϋβδιμξι 

ξπλιρμξί ρκσοξδέμαςξπ‟‟ 

Η εογαρία ςιμξλξγείςαι κας' απξκξπήμ χπ ςεμάυιξ έμα και πεοιλαμβάμει ςημ ποξμήθεια ϊλχμ 

ςχμ σλικόμ και ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ εογαριόμ για ςημ εγκαςάρςαρη και ϊδεσρη ςχμ ρχλήμχμ 

παοξυόμ ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ ποξρήμεμξσ μόλξσ, πλημ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ ρχλήμχμ πξσ 

πεοιλαμβάμεςαι ρε άλλξ άοθοξ, ρϋμτχμα με ςη μελέςη, ςα ςευμικά ρυέδια και ςα ςεϋυη 

δημξποάςηρηπ  ςξσ έογξσ.  

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Υίλια ςεςοακόρια πεμήμςα 

 Αοιθμηςικώπ:  1.450,00 

 
Άοθοξ 45ξ: Μ7  

Δογαρίεπ ϊδεσρηπ Η/Μ ρχλήμχμ ϋδοεσρηπ, οεϋμαςξπ και 
τχςιρμξϋ  ρςημ παοαλιακή ζόμη 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4300 

Για ςημ ςξπξθέςηρη ςχμ ρχλήμχμ παοξυόμ ρςημ παοαλιακή ζόμη, ήςξι εμςϊπ ςηπ παοαλίαπ, 

πλημ ςηπ ποξμήθειαπ και ςξπξθέςηρηπ ςχμ ρχλήμχμ παοξυόμ. Διδικϊςεοα ρςξ παοϊμ άοθοξ 

ρσμπεοιλαμβάμξμςαι ξι εογαρίεπ εκρκατήπ ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ, μέυοι ςημ εκάρςξςε ρςάθμη 

ϊδεσρηπ πξσ παοξσριάζεςαι ρςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ, ςημ διαμϊοτχρη ςηπ ρςοόρηπ έδοαρηπ 

απϊ θοασρςϊ σλικϊ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ, ςημ διαμϊοτχρη ςξσ ρςξιυείξσ εγκιβχςιρμξϋ απϊ 

υσςϊ επί ςϊπξσ ρκσοϊδεμα C16/20, ςημ ςξπξθέςηρη ςξσ καςάλληλξσ ξπλιρμξϋ, ςημ 

επαμεπίυχρη ςξσ αϋλακα με ποξψϊμςα εκρκατήπ και ςημ καςά ςϊπξσπ απαιςξϋμεμη ρϋμτχμα με 

ςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ ποξβλεπϊμεμη διαμϊοτχρη ςξσ ποαμξϋπ εκρκατήπ. 

ςξ παοϊμ ςιμξλϊγιξ πεοιλαμβάμξμςαι ςα ακϊλξσθα σλικά και εογαρίεπ: 

 Δογαρία εκρκατήπ ρςημ παοαλιακή ζόμη ςξσ καςατσγίξσ  
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 ποξμήθεια ςχμ απαιςξϋμεμχμ σλικόμ λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ 

για ςημ διαμϊοτχρη ςηπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ έδοαρηπ ςξσ ρςξιυείξσ εγκιβχςιρμξϋ ςχμ 

ρχλήμχμ και διάρςοχρη ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 09-05-01-00 „‟Ποίρμαςα λιθξοοιπήπ 

και ενιρχςική ρςοόρη ασςόμ για ςημ έδοαρη θαλαρρίχμ έογχμ βαοϋςηςαπ‟‟ 

 ποξμήθεια σλικόμ, παοαρκεσή και διάρςοχρη υσςξϋ επί ςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ 

καςηγξοίαπ C16/20, ςξμ εγκιβχςιρμόμ ςχμ ρχλήμχμ παοξυόμ. Για ςα ρκσοξδέμαςα 

εγκιβχςιρμξϋ ιρυϋξσμ ξι ποξδιαγοατέπ ΔΠ 09-09-02-00 „‟Αμχδξμέπ Λιμεμικόμ Έογχμ 

απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟. 

 εογαρία επαμεπίυχρηπ ςηπ εκρκατθείραπ αϋλακαπ με ποξψϊμςα εκρκατήπ και 

αμαδιαμϊοτχρηπ ςξσ ποαμξϋπ εκρκατήπ ρςιπ θέρειπ πξσ απαιςείςαι ρϋμτχμα με ςα 

ρυέδια ςηπ μελέςηπ 

 ποξμήθεια, καςεογαρία κξπή και ςξπξθέςηρη ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ ρςα ρκσοξδέμαςα 

εγκιβχςιρμξϋ ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 „‟Φαλϋβδιμξι ξπλιρμξί ρκσοξδέμαςξπ‟‟ 

 

Η εογαρία ςιμξλξγείςαι κας' απξκξπήμ χπ ςεμάυιξ έμα και πεοιλαμβάμει ςημ ποξμήθεια ϊλχμ 

ςχμ σλικόμ και ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ εογαριόμ, ςξ αμαγκαίξ ποξρχπικϊ και ενξπλιρμϊ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ εγκαςάρςαρη και ϊδεσρη ςχμ ρχλήμχμ παοξυόμ ρςημ υεοραία ζόμη ςξσ 

ποξρήμεμξσ μόλξσ, πλημ ςηπ ποξμήθειαπ ςχμ ρχλήμχμ πξσ πεοιλαμβάμεςαι ρε άλλξ 

άοθοξ,ρϋμτχμα με ςη μελέςη, ςα ςευμικά ρυέδια και ςα ςεϋυη δημξποάςηρηπ  ςξσ έογξσ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    έρρεοιπ υιλιάδεπ 

 Αοιθμηςικώπ:  4.000,00 

 

Άοθοξ 46ξ: Μ8  

Δογαρίεπ καςαρκεσήπ βάρηπ ςξπξθέςηρηπ ςχμ Η/Μ κεμςοικόμ 
μξμάδχμ ρϋμδερηπ με ςα στιρςάμεμα δίκςσα 

    Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΛΙΜ 4240 

 

Για ςημ διαμϊοτχρη ειδικξϋ υόοξσ – επιτάμειαπ για ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ ενξπλιρμξϋ 

ρϋμδερηπ ςχμ Η/Μ κεμςοικόμ εγκαςαρςάρεχμ με ςξ ςξπικϊ δίκςσξ, ρε πεοιξυή ρςξ αμαςξλικϊ 

ϊοιξ ςξσ υεοραίξσ υόοξσ ςξσ αγκσοξβξλίξσ, ή/και ρε ϊπξια άλλη ποξκϋφει απϊ ςημ πξοεία 

εκςέλερηπ ςχμ εογαριόμ η ξπξία θα σπξδειυθεί απϊ ςημ Δπίβλεφη ςξσ έογξσ, ρσμξλικξϋ 

εμβαδξϋ 9,0m2 και διαρςάρεχμ κάςξφηπ 3x3m2. Ήςξι για ςημ εκρκατή καθαοιρμϊ ςχμ 

επιταμειακόμ αμμχδόμ και γεμικά υαλαοόμ ρυημαςιρμόμ ςηπ παοαλιακήπ ζόμηπ, ςημ 

διαμϊοτχρη ςηπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ πάυξσπ 10εκας., ςηπ διαμϊοτχρηπ επιπεδχςικήπ ρςοόρηπ 

έδοαρηπ απϊ υσςϊ ρκσοϊδεμα C16/20πάυξσπ επίρηπ 10εκας. και ςηπ ςελικήπ ρςοόρηπ 20 εκας. 

απϊ ρκσοϊδεμα C30/37, με διπλή ερυάοα T196 άμχ και κάςχ.  

ςξ παοϊμ ςιμξλϊγιξ πεοιλαμβάμξμςαι ςα ακϊλξσθα σλικά και εογαρίεπ: 

 Δογαρία εκρκατήπ ρςημ παοαλιακή ζόμη ςξσ καςατσγίξσ  

 ποξμήθεια ςχμ απαιςξϋμεμχμ σλικόμ λαςξμικήπ ποξέλεσρηπ καςάλληληπ διαβάθμιρηπ 

για ςημ διαμϊοτχρη ςηπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ έδοαρηπ ςξσ ρςξιυείξσ εγκιβχςιρμξϋ ςχμ 

ρχλήμχμ και διάρςοχρη ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 09-05-01-00 „‟Ποίρμαςα λιθξοοιπήπ 

και ενιρχςική ρςοόρη ασςόμ για ςημ έδοαρη θαλαρρίχμ έογχμ βαοϋςηςαπ‟‟ 

 ποξμήθεια σλικόμ, παοαρκεσή και διάρςοχρη επιπεδχςικήπ ρςοόρηπ εκ ρκσοξδέμαςξπ 

υσςξϋ επί ςϊπξσ ρκσοξδέμαςξπ καςηγξοίαπ C16/20, πάυξσπ 10εκας.για ςημ ξπξία ιρυϋει 
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η Σευμική Ποξδιαγοατή ΔΣΔΠ  09-09-01-00 „‟Αμχδξμέπ Λιμεμικόμ Έογχμ απϊ άξπλξ ή 

ελατοόπ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟ 

 ποξμήθεια σλικόμ, παοαρκεσή και διάρςοχρη ρςοόρηπ έδοαρηπ απϊ ρκσοϊδεμα πάυξσπ 

20εκας. καςηγξοίαπ C20/25, για ςημ ξπξία ιρυϋει η Σευμική Ποξδιαγοατή ΔΣΔΠ  09-09-

01-00 „‟Αμχδξμέπ Λιμεμικόμ Έογχμ απϊ άξπλξ ή ελατοόπ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα‟‟ 

 ποξμήθεια, καςεογαρία κξπή και ςξπξθέςηρη ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ ρςα ρκσοξδέμαςα 

εγκιβχςιρμξϋ ρϋμτχμα με ςημ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 „‟Φαλϋβδιμξι ξπλιρμξί ρκσοξδέμαςξπ‟‟ 

 

Η εογαρία ςιμξλξγείςαι κας' απξκξπήμ χπ ςεμάυιξ έμα και πεοιλαμβάμει ςημ ποξμήθεια ϊλχμ 

ςχμ σλικόμ και ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ εογαριόμ, ςξ αμαγκαίξ ποξρχπικϊ και ενξπλιρμϊ πξσ 

απαιςξϋμςαι για ςημ διαμϊοτχρη ςηπ επιτάμειαπ εγκαςάρςαρηπ ςχμ κεμςοικόμ μξμάδχμ ςξσ 

Η/Μ ενξπλιρμξϋ ςξσ καςατσγίξσ, ρϋμτχμα με ςη μελέςη, ςα ςευμικά ρυέδια και ςα ςεϋυη 

δημξποάςηρηπ  ςξσ έογξσ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Οεμςακόρια  

 Αοιθμηςικώπ:  500,00 

 

Άοθοξ 47ξ: ΑΖΔ ΡΥΔ.9341.1.1  

Πλάκα γείχρηπ 500x500x3μμ    

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-45 

Για ςημ ποξμήθεια και εγκαςάρςαρη πλάκαπ γείχρηπ απϊ ηλεκςοξλσςικϊ υαλκϊ, δηλαδή για 

πλάκα γείχρηπ με ςα απαοαίςηςα μικοξωλικά ρϋμδερηπ με ςξμ υαλκϊ γείχρηπ, επιςϊπξσ 

εογαρία ςξπξθέςηρηπ ρε βάθξπ ςξσλάυιρςξμ 60εκας. απϊ ςημ επιτάμεια, ςξ πάμχ μέοξπ ςηπ και 

επίυχρη ςηπ με υόμα (γαιόδη σλικά). ςημ ςιμή πεοιλαμβάμεςαι και η εογαρία εκρκατήπ, 

ρςεοέχρηπ, ρϋμδερηπ και επίυχρηπ.  

Σιμή αμά ςεμάυιξ πλήοξσπ ςξπξθεςημέμηπ πλάκαπ γείχρηπ 500x500x3.0mm ρϋμτχμα με ςη 

μελέςη και ςα Σεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Διακόρια είκξρι  

 Αοιθμηςικώπ:  220,00 

 

Άοθοξ 48: ΑΖΔ ΡΥΔ. 8916.3.1  

Μικοξασςϊμαςξπγιά αρτάλιρη ηλεκςοικόμ ρσρκεσόμ  ςοιπξλικϊπ 
εμςάρεχπ 25 Α    

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-45 

 

Μικοξασςϊμαςξπ για ςημ αρτάλιρη ηλεκςοικόμ γοαμμόμ, ςοιπξλικϊπ, εμςάρεχπ 25Α, 

καςάλληλξπ για ςξπξθέςηρη μέρα ρε μεςαλλικϊ πίμακα διαμξμήπ με ςημ αμάλξγη δαπάμη για 

αγχγξϋπ ερχςεοικήπ ρσμδερμξλξγίαπ για κάθε τϋρεχπ μξμχςικά ρςηοίγμαςα και λξιπέπ 

ερχςεοικέπ διαςάνειπ ςξσ πίμακα καθόπ και βξηθηςικά σλικά και μικοξσλικά  και ςημ εογαρία 

πλήοξσπ ςξπξθεςήρεχπ ρςξμ πίμακα.  

Σιμή αμά ςεμάυιξ μικοξασςϊμαςξσ για αρτάλιρη ηλεκςοικόμ ρσρκεσόμ, ςοιπξλικξϋ εμςάρεχπ 

25Α πλήοχπ εγκαςαρςημέμξσ ρϋμτχμα με ςη μελέςη και ςα Σεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. 
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ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δέκα  

 Αοιθμηςικώπ:  10,00 

 

Άοθοξ 49: ΑΖΔ 8774.6.4  

Καλόδιξ ςϋπξσ E1VV-R5G6 (ΝΤΤ)   

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-47 

Καλόδιξ ςϋπξσ J1VV-R (NYY) διαςξμήπ 5x6mm2 υάλκιμχμ αγχγόμ ξοαςϊ ή εμςξιυιρμέμξ, 

ρϋμτχμα με ςημ ποξδιαγοατή ςξσ ΔΛΟΣ 843, δηλαδή ποξμήθεια, ποξρκϊμιρη σλικόμ και 

μικοξσλικόμ (κξλλάοα, μξϋτεπ, μξμχςικά πάρηπ τϋρεχπ, ϊπχπ και ειδικά ρςηοίγμαςα) 

επιςϊπξσ και εογαρία διαμξίνεχπ ασλάκχμ και ξπόμ ρε ξπξιξδήπξςε ρςξιυείξ ςξσ ρημείξσ 

ςξπξθεςήρεχπ, διαμξοτόρεχπ και ρσμδέρεχπ ςχμ άκοχμ ασςξϋ (ρςα κσςία και εναοςήμαςα ςηπ 

εγκαςαρςάρεχπ) και πλήοξσπ εγκαςαρςάρεχπ. 

Σιμή αμά ςοέυξμ μέςοξ πλήοχπ ςξπξθεςημέμξσ ρςημ ποξβλεπϊμεμη θέρη ςξσ καλχδίξσ ςϋπξσ 

J1VV-R5G6 (ΝΤΤ), ρϋμτχμα με ςη μελέςη και ςα σπϊλξιπα Σεϋυη Δημξποάςηρηπ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δώδεκα   

 Αοιθμηςικώπ:  12,00 

 

Άοθοξ 50: ΑΖΔ 8774.6.6  

Καλόδιξ ςϋπξσ E1VV-R5G16 (ΝΤΤ)   

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-47 

Καλόδιξ ςϋπξσ J1VV-R (NYY) διαςξμήπ 5x16mm2 υάλκιμχμ αγχγόμ ξοαςϊ ή εμςξιυιρμέμξ, 

ρϋμτχμα με ςημ ποξδιαγοατή ςξσ ΔΛΟΣ 843, δηλαδή ποξμήθεια, ποξρκϊμιρη σλικόμ και 

μικοξσλικόμ (κξλλάοα, μξϋτεπ, μξμχςικά πάρηπ τϋρεχπ, ϊπχπ και ειδικά ρςηοίγμαςα) 

επιςϊπξσ και εογαρία διαμξίνεχπ ασλάκχμ και ξπόμ ρε ξπξιξδήπξςε ρςξιυείξ ςξσ ρημείξσ 

ςξπξθεςήρεχπ, διαμξοτόρεχπ και ρσμδέρεχπ ςχμ άκοχμ ασςξϋ (ρςα κσςία και εναοςήμαςα ςηπ 

εγκαςαρςάρεχπ) και πλήοξσπ εγκαςαρςάρεχπ. 

Σιμή αμά ςοέυξμ μέςοξ πλήοχπ ςξπξθεςημέμξσ ρςημ ποξβλεπϊμεμη θέρη ςξσ καλχδίξσ ςϋπξσ 

J1VV-R5G16 (ΝΤΤ), ρϋμτχμα με ςη μελέςη και ςα σπϊλξιπα Σεϋυη Δημξποάςηρηπ.  

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δίκξρι πέμςε 

 Αοιθμηςικώπ:  25,00 

 

Άοθοξ 51: ΑΖΔ 8774.3.4  

Καλόδιξ ςϋπξσ E1VV-R3G6 (ΝΤΤ)   

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-47 

Καλόδιξ ςϋπξσ J1VV-R (NYY) διαςξμήπ 3x6mm2 υάλκιμχμ αγχγόμ ξοαςϊ ή εμςξιυιρμέμξ, 

ρϋμτχμα με ςημ ποξδιαγοατή ςξσ ΔΛΟΣ 843, δηλαδή ποξμήθεια, ποξρκϊμιρη σλικόμ και 

μικοξσλικόμ (κξλλάοα, μξϋτεπ, μξμχςικά πάρηπ τϋρεχπ, ϊπχπ και ειδικά ρςηοίγμαςα) 

επιςϊπξσ και εογαρία διαμξίνεχπ ασλάκχμ και ξπόμ ρε ξπξιξδήπξςε ρςξιυείξ ςξσ ρημείξσ 
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ςξπξθεςήρεχπ, διαμξοτόρεχπ και ρσμδέρεχπ ςχμ άκοχμ ασςξϋ (ρςα κσςία και εναοςήμαςα ςηπ 

εγκαςαρςάρεχπ) και πλήοξσπ εγκαςαρςάρεχπ. 

Σιμή αμά ςοέυξμ μέςοξ πλήοχπ ςξπξθεςημέμξσ ρςημ ποξβλεπϊμεμη θέρη ςξσ καλχδίξσ ςϋπξσ 

E1VV-R3G6 (ΝΤΤ), ρϋμτχμα με ςη μελέςη και ςα σπϊλξιπα Σεϋυη Δημξποάςηρηπ.  

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δπςά και πεμήμςα 

 Αοιθμηςικώπ:  7,50 

 

Άοθοξ 52: (ΑΤΗΕ Ν\9342) 

Σοίγχμξ Γείχρηπ   

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-5 

Τξίγσλν γείσζεο ην νπνίν ζα απνηειείηαη από ηξία ειεθηξόδηα γείσζεο δηακέηξνπ Φ 17 θαη 
κήθνπο 1500 mm, ζεξκά ή ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλα κε ραιύβδηλε ςπρή θαη θνριηνηόκεζε 
ζηα δύν άθξα γηα ηελ δπλαηόηεηα επηκήθπλζεο ηνπ κε θνριησηή νξεηράιθηλε κνύθα κπεγκέλσλ 
ζην έδαθνο θαη δηαηεηαγκέλσλ ζε ηζόπιεπξν ηξίγσλν πιεπξάο 3,0 κ. Η ζύλδεζε ησλ 
ειεθηξνδίσλ κεηαμύ ηνπο γίλεηαη κε γπκλό αγσγό ράιθηλν δηαηνκήο 70 mm2 θαη ράιθηλν 
επηθαζζηηεξσκέλν θνιάξν ζπγθνιιεκέλν ζηα ειεθηξόδηα κε θαζζηηεξνθόιιεζε .Τα ζεκεία 
ζύλδεζεο πεξηηπιίγνληαη κε ιηλάηζα εκπνηηζκέλε κε πίζζα. Σηελ θεθαιή θάζε ειεθηξνδίνπ ζα 
θαηαζθεπαζηεί θξεάηην κε ρπηνζηδεξό θάιπκκα δηαζηάζεσλ 30ρ30 cm γηα ηνλ έιεγρν ησλ 
γεηώζεσλ. Τξίγσλν γείσζεο όπσο παξαπάλσ (κε ηα ειεθηξόδηα, ηα θνιιάξα γείσζεο, ηα 
θξεάηηα θαη ηνλ ραιθό δηαηνκήο 70 mm2) κε όια ηα πιηθά θαη κηθξνϋιηθά θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
εγθαηάζηαζεο θαη ζύλδεζεο. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    εςοακόρια 

 Αοιθμηςικώπ:  400,00 

 

 

Άοθοξ 53: ΑΖΔ ΡΥΔ. 60.10.80.01  

Πίλλαο ςερράοχμ αμαυχοήρεχμ     

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-52 

 
ςεγαμά μεςαλλικά κιβόςια ηλεκςοξδϊςηρηπ (πίλλαο), βαθμξϋ ποξρςαρίαπ ΙΡ55 για ςξπξθέςηρη 
ρε ενχςεοικϊ υόοξ, με ςημ βάρη έδοαρήπ ςξσπ απϊ ρκσοϊδεμα, ρϋμτχμα με ςημ μελέςη και ςημ 
ΔΣΔΠ 05-07-01-00 „Τπξδξμή ξδξτχςιρμξϋ‟‟. 
 

 ςημ ςιμή μξμάδαπ πεοιλαμβάμξμςαι: 

 Η ποξμήθεια και μεςατξοά επιςϊπξσ ςξσ ρςεγαμξϋ μεςαλλικξϋ κιβχςίξσ (πίλλαο) με 
δίοιυςη ρςέγη με πεοιτεοειακή ποξενξυή 5 cm για απξοοξή ςχμ oμβοίχμ, απϊ λαμαοίμα 
φσυοάπ ενελάρεχπ πάυξσπ 2 mm, γαλβαμιρμέμξσ εμ θεομό ερχςεοικά και ενχςεοικά, 
μεςά ςημ καςαρκεσή ςξσ, με ελάυιρςη αμάλχρη φεσδαογϋοξσ 400 g/m2 (50μm), 
βαμμέμξσ με διπλή ρςοόρη επξνειδικήπ βατήπ πάυξσπ νηοξϋ σμέμα (εκάρςηπ) 125μm, 
με ελαρςικά παοεμβϋρμαςα ρςεγάμχρηπ ςηπ θσοίδαπ, αμξνείδχςη κλειδαοιά αρταλείαπ, 
κλειδιά εμιαία για ϊλα ςα πίλλαοπ ςξσ έογξσ και πιμακίδα επιρήμαμρηπ με ςα ρςξιυεία 
ςξσ κσοίξσ ςξσ έογξσ 

 Η εκρκατή και επαμεπίυχρη ςξϋ ξοϋγμαςξπ ςηπ βάρηπ έδοαρηπ ςξσ πίλλαο 

 Η βάρη ςξσ πίλλαο απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα, υσςή επί ςϊπξσ ή ποξκαςαρκεσαρμέμη, 
ξϋςχπ όρςε ςξ πίλλαο μα εδοάζεςαι ρε ρςάθμη +40 cm απϊ ςξμ πεοιβάλλξμςα υόοξ, με 
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κεμςοική ξπή διέλεσρηπ ςχμ σπξγείχμ καλχδίχμ. Η βάρη εδοάζεςαι επί ςηπ 
επιπεδχςικήπ ρςοόρηπ ρκσοξδέμαςξπ C16/20 και εγκιβχςίζεςαι πεοιμεςοικά απϊ ςξ 
ρκσοϊδεμα ςηπ ςελικήπ ρςοόρηπ - επίρςοχρηπ ςηπ. 

 Οι υάλκιμξι αγχγξί γείχρηπ  και η πλάκα γείχρηπ. 

 Οι ακοξδέκςεπ ςχμ αγχγόμ γείχρηπ. 

 Η ρςεγαμή διαμξμή εμςϊπ ςξσ πίλλαο με ςα ϊογαμα διακξπήπ και ποξρςαρίαπ ςχμ 
κσκλχμάςχμ τχςιρμξϋ, απξςελξϋμεμη απξςελξϋμεμη απϊ πίμακα ποξρςαρίαπ ΙΡ44 
καςαρκεσαρμέμξ απϊ βαμμέμη λαμαοίμα ή άκασρςξ θεομξπλαρςικϊ, επαοκόμ 
διαρςάρεχμ όρςε μα υχοξϋμ άμεςα ϊλα ςα ϊογαμα, ξ ξπξίξπ θα τέοει ξπέπ με ςξσπ 
καςάλληλξσπ ρςσπιξθλήπςεπ για ςημ είρξδξ ςξσ καλχδίξσ παοξυήπ, ςξσ καλχδίξσ 
ςηλευειοιρμξϋ καθόπ επίρηπ και για ςημ ένξδξ ςχμ καλχδίχμ ποξπ ςξ δίκςσξ. 

 Σα πάρηπ τϋρεχπ ϊογαμα ςξσ κιβχςίξσ: γεμικϊ διακϊπςη τξοςίξσ, γεμικέπ αρτάλειεπ, 
ασςϊμαςξσπ μαγμηςξθεομικξϋπ διακϊπςεπ και ηλεκςοξμϊμξσπ ιρυϋξπ ςηλευειοιρμξϋ (αμά 
κϋκλχμα τχςιρμξϋ), οελέ μείχρηπ μσκςεοιμξϋ τχςιρμξϋ (ϊςαμ ποξβλέπεςαι), 
υοξμξδιακϊπςη ατήπ, υοξμξδιακϊπςη μείχρηπ μσκςεοιμξϋ τχςιρμξϋ (ϊςαμ 
ποξβλέπεςαι), ποίζα ρξϋκξ 16Α, λσυμία μσκςεοιμήπ εογαρίαπ ρε ρςεγαμή 
«καοαβξυελόμα» και κλεμξρειοέπ ρϋμδερηπ ςχμ καλχδίχμ (ρςξ κάςχ μέοξπ ςξσ 
κιβχςίξσ). 

 η απαρυϊληρη ποξρχπικξϋ ενξπλιρμξϋ και μέρχμ για ςημ εγκαςάρςαρη, ςιπ ρσμδέρειπ 
και ςξμ έλεγυξ λειςξσογίαπ 

 Σιμή αμά ςεμάυιξ πίλλαο ηλεκςοξδϊςηρηπ ξδξτχςιρμξϋ, αμάλξγα με ςξμ αοιθμϊ ςχμ 
αμαυχοήρεχμ, χπ ενήπ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ:    Δύξ υιλιάδεπ πεμςακόρια   

 Αοιθμηςικώπ:  2.500,00 

 

Άοθοξ 54: ΑΖΔΡΥΔ. 8036.3.1.3  

χλήμαπ ϋδοεσρηπ πλαρςικϊπ απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ 
πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ ) καςά DIN 16892-93 Υ18Φ3mm (1/2") 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-008 

χλήμαπ ϋδοεσρηπ πλαρςικϊπ απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ) Υ18Φ3mm 
θεομξκοαρίαπ λειςξσογίαπ 60 oC και πίερη 10 bar με ϊλα ςα ειδικά ςεμάυια ρϋμδερηπ ΡΔ-ΡΔ ή 
ΡΔ- ΡΡ ή ΡΔ-St, δηλαδή σλικά και μικοξωλικά επί ςϊπξσ και εογαρία πλήοξσπ εγκαςάρςαρηπ, 
ρϋμδερηπ και δξκιμόμ πίερηπ για παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία. 
 
Σιμή αμά ποαγμαςικϊ μέςοξ μήκξσπ πλήοξσπ εγκαςερςημέμξσ ρχλήμα ϋδοεσρηπ πλαρςικξϋ απϊ 

ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ) καςά DIN 16892-93 Υ18Φ3mm (1/2"). 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Έμα και είκξρι 

         Αοιθμηςικώπ: 1,20 
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Άοθοξ 55: ΑΖΔ ΡΥΔ. 8036.3.1.4  

χλήμαπ ϋδοεσρηπ πλαρςικϊπ απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ 
πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ ) καςά DIN 16892-93 Υ22Φ3mm (3/4") 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-008 

 

χλήμαπ ϋδοεσρηπ πλαρςικϊπ απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ) Υ22Φ3mm 
θεομξκοαρίαπ λειςξσογίαπ 60 oC και πίερη 10 bar με ϊλα ςα ειδικά ςεμάυια ρϋμδερηπ ΡΔ-ΡΔ ή 
ΡΔ- ΡΡ ή ΡΔ-St, δηλαδή σλικά και μικοξωλικά επί ςϊπξσ και εογαρία πλήοξσπ εγκαςάρςαρηπ, 
ρϋμδερηπ και δξκιμόμ πίερηπ για παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία. 
 
Σιμή αμά ποαγμαςικϊ μέςοξ μήκξσπ πλήοξσπ εγκαςερςημέμξσ ρχλήμα ϋδοεσρηπ πλαρςικξϋ απϊ 

ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ) καςά DIN 16892-93 Υ22Φ3mm (3/4"). 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Έμα και πεμήμςα 

         Αοιθμηςικώπ: 1,50 

 

Άοθοξ 56: ΑΖΔ ΡΥΔ. 8036.3.1.5  

χλήμαπ ϋδοεσρηπ πλαρςικϊπ απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ 
πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ ) καςά DIN 16892-93 Υ25Φ3mm (1") 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ-008 

 

χλήμαπ ϋδοεσρηπ πλαρςικϊπ απϊ ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ) Υ25Φ3mm 
θεομξκοαρίαπ λειςξσογίαπ 60 oC και πίερη 10 bar με ϊλα ςα ειδικά ςεμάυια ρϋμδερηπ ΡΔ-ΡΔ ή 
ΡΔ- ΡΡ ή ΡΔ-St, δηλαδή σλικά και μικοξωλικά επί ςϊπξσ και εογαρία πλήοξσπ εγκαςάρςαρηπ, 
ρϋμδερηπ και δξκιμόμ πίερηπ για παοάδξρη ρε πλήοη λειςξσογία. 
 
Σιμή αμά ποαγμαςικϊ μέςοξ μήκξσπ πλήοξσπ εγκαςερςημέμξσ ρχλήμα ϋδοεσρηπ πλαρςικξϋ απϊ 

ακςιμξδικςσχμέμξ πξλσαιθσλέμιξ (ΡΔ-Φ) καςά DIN 16892-93 Υ25Φ3mm (1‟"). 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Έμα και ξγδόμςα 

         Αοιθμηςικώπ: 1,80 

 

Άοθοξ 57: ΑΔΞΡΥΔ. Β-29.3.4 

Καςαρκεσή τοεαςίχμ ρϋμδερηπ σδοασλικόμ και παοξυήπ οεϋμαςξπ 
απϊ ρκσοϊδεμα C16/20 διαρςάρεχμ 30cmx30cm και βάθξσπ 
30εκας., ρσμπεοιλαμβαμξμέμχμ ςχμ εογαριόμ εκρκατήπ και ςηπ 
ποξεςξιμαρίαπ  και ςξσ ριδηοξϋ ξπλιρμξϋ ςξσπ (#Σ196) 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΟΔΟ - 2532 

Καςαρκεσή τοεαςίχμ ρϋμδερηπ, ήςξι πσθμέμα – πάςχμ και ςξιυχμάςχμ τοεαςίχμ, καμαλιόμ 
απξρςοάγγιρηπ και ξοθξγχμικόμ ςάτοχμ με ρκσοϊδεμα C16/20 άξπλξ ή και ξπλιρμέμξ. ςξ 
ςιμξλϊγιξ πεοιλαμβάμεςαι κάθε εογαρία και δαπάμη πξσ απαιςείςαι για ςημ καςαρκεσή 
τοεαςίχμ ρϋμδερηπ σδοασλικόμ και παοξυήπ οεϋμαςξπ, απϊ ξπλιρμέμξ ρκσοϊδεμα C16/20, 
καθαοόμ ερχςεοικόμ διαρςάρεχμ 30x30εκας., πάυξσπ ςξιυόμαςξπ 15,0εκας. και πάυξσπ 
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πλάκαπ έδοαρηπ επίρηπ 15,0εκας., ξπλιρμέμξ ρε ϊλα ςα δξμικά ςξσ ρςξιυεία με πλέγμα #Σ196, 
υχοίπ ςξ υσςξριδηοϊ κάλσμμα ςξσ. 
 
Ήςξι πεοιλαμβάμξμςαι ξι κάςχθι εογαρίεπ:  

 εογαρίεπ εκρκατήπ – καθαοιρμξϋ ςξσ εδάτξσπ πξσ ποϊκειςαι μα ςξπξθεςηθξϋμ  

 ςηπ διαμϊοτχρηπ βάρηπ έδοαρηπ απϊ λιθξοοιπέπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ ρσμπσκμχμέμξσ 

πάυξσπ 10εκας.  

 ςημ ποξμήθεια ςχμ σλικόμ και ςημ εογαρία διάρςοχρηπ ενιρχςικήπ ρςοόρηπ 

ρσμπσκμχμέμξσ πάυξσπ 10 εκας. για ςημ έδοαρη ςξσ τοεαςίξσ 

 ςημ ποξμήθεια εςξίμξσ ρκσοξδέμαςξπ ςηπ ποξβλεπϊμεμηπ απϊ ςημ μελέςη καςηγξοίαπ ή 

η επί ςϊπξσ παοαγχγή ςξσ ρϋμτχμα με ςημ εγκεκοιμέμη μελέςη ρσμθέρεχπ 

 ςα ςσυϊμ απαιςξϋμεμα ποϊρθεςα/ποϊρμικςα ρκσοξδέμαςξπ 

 ςξσπ πξιξςικξϋπ ελέγυξσπ ςξσ εςξίμξσ ή εογξςανιακξϋ ρκσοξδέμαςξπ 

 ςημ ποξρκϊμιρη, ρσμαομξλϊγηρη, υοήρη, απξρσμαομξλϊγηρη και ξι μεςακιμήρειπ ςχμ 

απαιςξσμέμχμ ριδηοξςϋπχμ, νσλξςϋπχμ, ρσμδέρμχμ και ικοιχμάςχμ 

 ςημ ποξρκϊμιρη και διάρςοχρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ ρςξσπ ςϋπξσπ ρε ρςοόρειπ πάυξσπ 

ϊυι μεγαλσςέοξσ ςχμ 0.40 m, καθόπ και η ρσμπϋκμχρή ςξσ αμά ρςοόρη με δξμηςέπ 

 ςημ ρσμςήοηρη ςξσ ρκσοξδέμαςξπ 

 ςξμ ριδηοξπλιρμϊπ, #Σ196 

 
Σιμή αμά ςεμάυιξ πλήοχπ καςαρκεσαρμέμξσ τοεαςίξσ ρϋμδερηπ σδοασλικόμ και παοξυήπ 

οεϋμαςξπ απϊ ρκσοϊδεμα ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ κάθε εογαρίαπ για ςημ πλήοη και λειςξσογική 

καςαρκεσή ςξσ, ρϋμτχμα με ςα ρυέδια ςηπ μελέςηπ και ςα Σεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Δνήμςα πέμςε 

         Αοιθμηςικώπ: 65,00 

 

 

Αοθοξ58: ΑΔΞΡΥΔ. 66.10.01 

Κιβόςιξ παοξυόμ ρκατόμ, με 4 ηλεκςοικέπ παοξυέπ ςχμ 16Α και 4 
σδοασλικόμ κοξσμόμ παοξυήπ ϋδαςξπ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ - 52 

 
Για ςημ εγκαςάρςαρη κιβχςίχμ (πσογίρκχμ) παοξυόμ οεϋμαςξπ και μεοξϋ ρςα ρκάτη πξσ θα 
πεοιλαμβάμξσμ κας‟ ελάυιρςξμ:   

 

 4 μξμξταρικξϋπ ςοιπξλικξϋπ οεσμαςξδϊςεπ 16Α, IP67 με διακϊπςη τοαγήπ  

 4 λήφειπ RJ45  

 4 μξμξπξλικξϋπ μικοξασςϊμαςξσπ διακϊπςεπ 16Α/6ΚΑ και 4 διακϊπςεπ 
διαοοξήπ 30mA  

 4 μεςοηςέπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

 4 κοξσμξϋπ λήφεχμ μεοξϋ ¾΄΄, απϊ καςάλληλξ σλικϊ αμθεκςικϊ ρςξ 
θαλάρριξ πεοιβάλλξμ με δσμαςϊςηςα μα κλειδόμξσμ με λξσκέςα  

 4 μεςοηςέπ μεοξϋ 

 Θα διαθέςξσμ ρϋρςημα ποξπληοχμήπ με κάοςεπ RFIDπξλλαπλήπ υοήρηπ, 
ήςξι θα τέοει ξθϊμη αλληλεπίδοαρηπ πξσ θα δείυμει ςημ σπξλειπϊμεμη 
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πίρςχρη ποξπ καςαμάλχρη με απλϊ πάςημα ςξσ μπξσςϊμ ςηπ επιλξγήπ ςη 
ρσγκεκοιμέμηπ παοξυήπ. Ο ηλεκςοξμικϊπ ενξπλιρμϊπ ςξσ ρσρςήμαςξπ θα 
πεοιλαμβάμει διάςανη ποξρςαρίαπ με μικοξασςϊμαςξ, ποξρςαρία έμαμςι 
σπέοςαρηπ και οσθμιρςή πίερηπ μεοξϋ για ςημ ποξρςαρία ςχμ 
ηλεκςοξβαμόμ 

 τχςιρςικϊ ρόμα απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ, ή 
αμςίρςξιυξ ιρξδϋμαμξσ ςϋπξσ, ιρυϋξπ ςξσλάυιρςξμ 10wattαμά πσογίρκξ   

 πσογίρκξι πξσ θα διαθέςξσμ ISOκαςαρκεσήπ και λειςξσογίαπ με βαθμϊ 
ρςεγαμϊςηςαπ IP66 χπ ποξπ ςημ ρκϊμη και ςξ μεοϊ, πξσ θα τέοξσμ 
ρήμαμρη CEκαι θα ρσμμξοτόμξμςαι με ςξ ποϊςσπξ ΔΛΟΣ HD 384 
(Απαιςήρειπ για Ηλεκςοικέπ Δγκαςαρςάρειπ), καςαρκεσαρμέμξι απϊ 
καςάλληλα σλικά πξσ θα εναρταλίζξσμ ςημ μηυαμική αμςξυή και ςημ 
αμςξυή ρε διάβοχρη απϊ ςξ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ   

 

 

Σιμή αμά ςεμάυιξ πλήοχπ εγκαςερςημέμξσ πσογίρκξσ παοξυόμ ρκατόμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

κάθε σλικξϋ, εογαρίαπ και ενξπλιρμξϋ ρϋμτχμα με ςα ρυέδια και ςεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ 

έογξσ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Δύξ υιλιάδεπ επςακόρια πεμήμςα  

         Αοιθμηςικώπ: 2.750,00 

 

 

Άοθοξ 59: ΑΔΞΡΥΔ. 66.10.04 

Κιβόςιξ παοξυόμ ρκατόμ, με 4 ηλεκςοικέπ παοξυέπ ςχμ 32Α και 4 
σδοασλικόμ κοξσμόμ παοξυήπ ϋδαςξπ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ - 52 

 
Για ςημ εγκαςάρςαρη κιβχςίχμ (πσογίρκχμ) παοξυόμ οεϋμαςξπ και μεοξϋ ρςα ρκάτη πξσ θα 
πεοιλαμβάμξσμ κας‟ ελάυιρςξμ:   

 

 4 μξμξταρικξϋπ ςοιπξλικξϋπ οεσμαςξδϊςεπ 32Α, IP67 με διακϊπςη τοαγήπ  

 4 λήφειπ RJ45  

 4 μξμξπξλικξϋπ μικοξασςϊμαςξσπ διακϊπςεπ 16Α/6ΚΑ και 4 διακϊπςεπ 
διαοοξήπ 30mA  

 4 μεςοηςέπ ηλεκςοικήπ εμέογειαπ 

 4 κοξσμξϋπ λήφεχμ μεοξϋ ½΄΄, απϊ καςάλληλξ σλικϊ αμθεκςικϊ ρςξ 
θαλάρριξ πεοιβάλλξμ με δσμαςϊςηςα μα κλειδόμξσμ με λξσκέςα  

 4 μεςοηςέπ μεοξϋ 

 Θα διαθέςξσμ ρϋρςημα ποξπληοχμήπ με κάοςεπ RFID πξλλαπλήπ υοήρηπ, 
ήςξι θα τέοει ξθϊμη αλληλεπίδοαρηπ πξσ θα δείυμει ςημ σπξλειπϊμεμη 
πίρςχρη ποξπ καςαμάλχρη με απλϊ πάςημα ςξσ μπξσςϊμ ςηπ επιλξγήπ ςη 
ρσγκεκοιμέμηπ παοξυήπ. Ο ηλεκςοξμικϊπ ενξπλιρμϊπ ςξσ ρσρςήμαςξπ θα 
πεοιλαμβάμει διάςανη ποξρςαρίαπ με μικοξασςϊμαςξ, ποξρςαρία έμαμςι 
σπέοςαρηπ και οσθμιρςή πίερηπ μεοξϋ για ςημ ποξρςαρία ςχμ 
ηλεκςοξβαμόμ 

 τχςιρςικϊ ρόμα απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ ή αμςίρςξιυξ ιρξδϋμαμξσ 
ςϋπξσ, σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ, με λαμπςήοεπ ςϋπξσ LEDιρυϋξπ 
ςξσλάυιρςξμ 10wattαμά πσογίρκξ πξσ θα ελέγυξμςαι απϊ τχςξκϋςςαοξ 
ρςημ ενχςεοική επιτάμεια ςξσ πσογίρκξσ 
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Σιμή αμά ςεμάυιξ πλήοχπ εγκαςερςημέμξσ πσογίρκξσ τχςιρμξϋ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ κάθε 

σλικξϋ, εογαρίαπ και ενξπλιρμξϋ ρϋμτχμα με ςα ρυέδια και ςεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Δύξ υιλιάδεπ ξκςακόρια πεμήμςα  

         Αοιθμηςικώπ: 2.850,00 

 

 

Αοθοξ61: Μ10 

Πσογίρκξι Υχςιρμξϋ  

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ - 52 

 

Για ςημ εγκαςάρςαρη κιβχςίχμ –πσογίρκχμ τχςιρμξϋ πξσ θα πεοιλαμβάμξσμ κας‟ ελάυιρςξμ:   
 

 κιβόςιξ απϊ καςάλληλξ σλικϊ σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ πξσ θα αμςέυει 
ρςξ διαβοχςικϊ θαλάρριξ πεοιβάλλξμ, πξσ θα τέοξσμ ρήμαμρη CE, 
πιρςξπξιηςικϊ ISOκαι πιρςξπξιηςικά ρςεγαμϊςηςαπ IP66  

 Βάρη έδοαρηπ απϊ καςάλληλξ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ ή άλλξσ ιρξδσμάμξσ 
ςϋπξσ, με αμςξυή ρε σπεοιόδη ακςιμξβξλία και άτλεκςξ 

 τχςιρςικϊ ρόμα ρςημ κξοτή ςξσ πσογίρκξσ απϊ πξλσκαοβξμικϊ σλικϊ ή 
αμςίρςξιυξ ιρξδϋμαμξσ ςϋπξσ σφηλήπ μηυαμικήπ αμςξυήπ, με λαμπςήοεπ 
ςϋπξσ LED, ιρυϋξπ ςξσλάυιρςξμ 10watt αμά πσογίρκξ, πξσ θα ελέγυξμςαι 
απϊ τχςξκϋςςαοξ ρςημ ενχςεοική επιτάμεια ςξσ πσογίρκξσ  

Σιμή αμά ςεμάυιξ πλήοχπ εγκαςερςημέμξσ πσογίρκξσ παοξυόμ ρκατόμ, ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ 

κάθε σλικξϋ, εογαρίαπ και ενξπλιρμξϋ ρϋμτχμα με ςα ρυέδια και ςεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ 

έογξσ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Δπςακόρια  

         Αοιθμηςικώπ: 700,00 

 

Άοθοξ61: Μ11 

σρκεσή ποξγοαμμαςιρμξϋ και πίρςχρηπ καοςόμ πξλλαπλήπ 
υοήρηπ πξσ θα ρσμδέεςαι με ηλεκςοξμικϊ σπξλξγιρςή μέρχ usb 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ –  

 

Για ςημ ποξμήθεια ειδικήπ ρσρκεσήπ ποξγοαμμαςιρμξϋ και πίρςχρηπ καοςόμ πξλλαπλήπ υοήρηπ 

πξσ θα ρσμδέεςαι μέρχ USB ρε Η/Τ ρςξ γοατείξ ςξσ καςατσγίξσ.  

Σιμή αμά ςεμάυιξ ρσρκεσήπ ποξγοαμμαςιρμξϋ ρϋμτχμα με ςα ςεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: εςοακόρια πεμήμςα   

         Αοιθμηςικώπ: 450,00 
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Άοθοξ 62: Μ12 

Κάοςεπ πξλλαπλήπ υοήρηπ για ςξ ρϋρςημα ποξπληοχμήπ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ –  

 

Ποξμήθεια καοςόμ πξλλαπλήπ υοήρηπ για ςημ λειςξσογία ρσρςήμαςξπ ποξπληοχμήπ.  

Σιμή αμά ςεμάυιξ ρσρκεσήπ ποξγοαμμαςιρμξϋ ρϋμτχμα με ςα ςεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: οία και εβδξμήμςα πέμςε  

         Αοιθμηςικώπ: 3,75 

 

Άοθοξ 63: Μ13 

Δπιδαπέδιξ τχςιρςικϊ ρϋρςημα ςϋπξσ LED 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ –  

 

Δπιδαπέδιξ τχςιρςικϊ ρϋρςημα πξσ απξςελείςαι απϊ πέμςε αμενάοςηςα τχςιρςικά ςϋπξσ LED, πξσ 

θα πεοιλαμβάμει ςα ακϊλξσθα: 

 

 5 τχςιρςικά απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα AISI316με πξλϋ σφηλή αμςξυή ρςξ θαλάρριξ 

διαβοχςικϊ πεοιβάλλξμ 

 1 LED ξδηγϊ με AC/DCμεςαρυημαςιρςή  

 1 x IP56 ςεομαςικϊ κξσςί (ρςξ ξπξίξ ςξπξθεςείςαι ξ μεςαρυημαςιρςήπ) ικαμϊ για ςημ 

ποξρςαρία ςξσ, καςάλληλχμ διαρςάρεχμ όρςε μα μπξοεί μα εγκιβχςιρθεί ρςημ θέρη πξσ 

ποξβλέπεςαι απϊ ςη μελέςη  

 
Σιμή αμά ρες 5 επιδαπέδιχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ μεςά ςχμ παοελκξμέμχμ ςξσπ, ποξμήθεια, 
κάθε εογαρία ςξπξθέςηρηπ και ρϋμδερηπ με ςα τοεάςιξ παοξυήπ, ενξπλιρμϊπ και ποξρχπικϊ 
ρϋμτχμα με ςα ςεϋυη Δημξποάςηρηπ ςξσ έογξσ.  

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Οεμςακόρια  

         Αοιθμηςικώπ: 500,00 

 

Άοθοξ 64: ΑΖΔ 66.20.03 

Αμξνείδχςξ επιδαπέδιξ κιβόςιξ ηλεκςοικήπ διαμξμήπ (πίλλαο), 
είκξρι αμαυχοήρεχμ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ 52  

Ποξμήθεια, εγκαςάρςαρη, ρϋμδερη και δξκιμέπ αμξνείδχςξσ επιδαπέδιξσ κιβχςίξσ ηλεκςοικήπ 
διαμξμήπ (πίλλαο), βιξμηυαμικξϋ ςϋπξσ, ρςεγαμξϋ, ποξρςαρίαπ ΙΡ 54 καςά ςξ ποϊςσπξ IEC 
60529, με ςα ακϊλξσθα υαοακςηοιρςικά:  

 Καςαρκεσή απϊ αμξνείδχςξ υάλσβα AISI-SAE 316 (ISO A4), με ερχςεοικέπ διαρςάρειπ 
1,45 m πλάςξπ, 1,30 m ϋφξπ και 0.36 m βάθξπ, απξςελξϋμεμη απϊ δϋξ μέοη με 
ιδιαίςεοεπ θϋοεπ, με μικοξωλικά και εναοςήμαςα ρςεοέχρηπ και ρσμδέρεχμ απϊ 
αμξνείδχςξ υάλσβα,  ρκληοϊ πλαρςικϊ ή ξοείυαλκξ. 
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 Βάρη απϊ ρκσοϊδεμα με πεοιμεςοικϊ πλαίριξ έδοαρηπ ςξσ κιβχςίξσ ρςημ ρςέφη ςηπ, απϊ 
αμξνείδχςεπ λάμεπ 40 x 2,5 mm, κξυλιξϋμεμεπ ρςημ βάρη με αμξνείδχςα βϋρμαςα. 

 Δρχςεοική διαίοερη με τϋλλξ αμξνείδχςηπ λαμαοίμαπ πάυξσπ 1,5 mm ρε δϋξ υόοξσπ: 
ποξπ ςα αοιρςεοά, πλάςξσπ 0,60 m για ςξμ μεςοηςή και ςξ δέκςη ςηπ ΔΔΗ με μξμϊτσλλη 
θϋοα και ποξπ ςα δενιά, πλάςξσπ 0,85 m, για ςημ ηλεκςοική διαμξμή, με δίτσλλη θϋοα. 
Ποϊβλεφη δϋξ (2) ξπόμ 26 mm ρςξ άμχ μέοξπ ςηπ διαυχοιρςικήπ λαμαοίμαπ για ςημ 
διέλεσρη καλχδίχμ.  

 Δρχςεοικέπ διαμξοτόρειπ απϊ  τϋλλα ρςοαμςζαοιρςήπ αμξνείδχςηπ λαμαοίμαπ για ςημ 
ςξπξθέςηρη και ρςεοέχρη ςχμ ποξβλεπξμέμχμ ξογάμχμ 

 Θϋοεπ με εμιρυϋρειπ ακαμφίαπ και ελαρςικϊ παοεμβϋρμα πεοιμεςοικόπ, με μεμςοερρέδεπ 
βαοέχπ ςϋπξσ, αμενάοςηςεπ υχμεσςέπ κλειδαοιέπ αρταλείαπ αμά τϋλλξ και μηυαμιρμϊ 
ρσγκοάςηρηπ ρε αμξικςή θέρη. 

 Διαμϊοτχρη κξοστήπ ρε ρυήμα ρςέγηπ ή ςϊνξσ με ποξενξυή 6 cm απϊ ςημ σπϊλξιπη 
καςαρκεσήπ.  

 Πιμακίδα αμαγοατήπ ρςξιυείχμ ρςημ δενιά θϋοα ρςεοεχμέμη με αμξνείδχςα ποιςρίμια 
(πεοιλαμβάμεςαι η αμαγοατή ςχμ ρςξιυείχμ με έμςσπξσπ ή μεςαλλικξϋπ υαοακςήοεπ 
ρϋμτχμα με ςιπ ξδηγίεπ ςξσ ΚςΔ)   

 ςεγαμϊ κιβόςιξ (πίμακαπ διαμξμήπ) ρςημ δενιά πλεσοά ςξσ πίλλαο (υόοξπ διαμξμήπ), 
ποξρςαρίαπ ΙΡ 54 καςά IEC 60529, απϊ ρκληοϊ πλαρςικϊ, αμξνείδχςξ υάλσβα ή απϊ 
ρσμδσαρμϊ ςχμ δϋξ, για ςημ εγκαςάρςαρη ςξσ ηλεκςοικξϋ ενξπλιρμξϋ ποξρςαρίαπ και 
ελέγυξσ 

 Οπέπ με καςάλληλξσπ ρςσπιξθλήπςεπ για ςημ είρξδξ ςξσ καλχδίξσ παοξυήπ απϊ ςη ΔΔΗ, 
ςξσ καλχδίξσ ςηλευειοιρμξϋ (εάμ ποξβλέπεςαι απϊ ςη μελέςη) καθόπ επίρηπ και για ςημ 
ένξδξ ςχμ καλχδίχμ ποξπ ςξ δίκςσξ.  

 Ποϊβλεφη ειρϊδξσ για ςημ ςοξτξδϊςηρη απϊ ςημ ΔΔΗ ρςξ κάςχ μέοξπ, ετ' ϊρξμ η 
ςοξτξδϊςηρη είμαι σπϊγεια, ή ρςημ αοιρςεοή πλεσοά ςξσ πίλλαο εάμ η ηλεκςοξδϊςηρη 
είμαι εμαέοια. 

 Πίμακαπ διαμξμήπ με ςξμ ακϊλξσθξ ενξπλιρμϊ: 

- Γεμικϊπ διακϊπςηπ τξοςίξσ 

- γεμικέπ αρτάλειεπ 

- λσυμίεπ έμδεινηπ παοξσρίαπ ςάρηπ 

- οελέ ςηλευειοιρμξϋ 

- μξμάδα ελέγυξσ για ςημ ατή και ρβέρη ςχμ τχςιρςικόμ ρχμάςχμ και ςξμ 
σπξβιβαρμϊ ςηπ ρςάθμηπ τχςιρμξϋ (εάμ ποξβλέπεςαι ρςημ μελέςη) 

- ρςεγαμϊπ οσθμιζϊμεμξπ αμιυμεσςήπ τχςειμϊςηςαπ ςξπξθεςημέμξπ ρςξ πλαψμϊ μέοξπ 
ςξσ πίλλαο (εάμ αματέοεςαι ρςη μελέςη)  

- οεσμαςξδϊςηπ οάγαπ ςϋπξσ ρξϋκξ 16A/250V με μικοξασςϊμαςξ και διακϊπςη 
διαοοξήπ 30mA 

- ρςεγαμϊ τχςιρςικϊ ρόμα τθξοιρμξϋ 26W μσκςεοιμήπ εογαρίαπ ελεγυϊμεμξ-
ποξρςαςεσϊμεμξ απϊ μικοξασςϊμαςξ 10Α και διακϊπςη διαοοξήπ 30mA 

- διακϊπςεπ τξοςίξσ με μικοξασςξμάςξσπ για ςημ ποξρςαρία ςχμ γοαμμόμ 
αμαυόοηρηπ  

 Δνξπλιρμϊπ ποξρςαρίαπ και ελέγυξσ με αμςξυή ρε βοαυσκϋκλχμα 6 kΑ εκςϊπ εάμ 
ποξβλέπεςαι διατξοεςικά ρςημ μελέςη 

 Δρχςεοικέπ καλχδιόρειπ ςξσ πίλλαο και δξκιμέπ ρϋμτχμα με ςξ ποϊςσπξ ΔΛΟΣ HD 384 
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Σιμή αμά ςεμάυιξ αμξνειδόςξσ πίλλαο, πλήοχπ εγκαςερςημέμξσ, αμάλξγα με ςξμ αοιθμϊ ςχμ 
αμαυχοήρεχμ, χπ ενήπ. 

 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: έρρεοιπ υιλιάδεπ πεμςακόρια  

         Αοιθμηςικώπ: 4.500,00 

 

Άοθοξ 65: ΡΥΔ. ΑΖΔ 8746.5 

χλήμαπ εϋκαμπςξπ  διπλξϋ δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ Υ125 με 
ερχςεοικϊ ξδηγϊ ϊδεσρηπ καλχδίχμ ρπιοάλ καςάλληλξπ για 
διέλεσρη καλχδίχμ ιρυσοόμ ή αρθεμόμ οεσμάςχμ ή ποξρςαρίαπ 
σπξγείχμ δικςϋχμ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ 8  

Ποξμήθεια, μεςατξοά επιςϊπξσ, ςξπξθέςηρη και ρϋμδερη ρχλήμα ποξρςαρίαπ σπϊγειχμ 
καλχδίχμ, ξμξμαρςικήπ διαμέςοξσ Υ125, απϊ πξλσαιθσλέμιξ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ (HDPE) 
διπλξϋ δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ (κσμαςξειδξϋπ μξοτήπ) καςά ΔΝ 61386-24 θλιπςικήπ 
αμςξυήπ>450Ν με εμρχμαςχμέμη αςραλίμα παοαδιδϊμεμη ρε κξσλξϋοα. 

ςημ ςιμή πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια, η μεςατξοά επιςϊπξσ ςξσ έογξσ ςχμ ρχλήμχμ η 
εκςϋλινη και η εσθσγοάμμιρη δίπλα ρςξ άμξιγμα ςξπξθέςηρηπ, η κξπή ρςα μήκη πξσ 
απαιςξϋμςαι ςα ειδικά ςεμάυια πξσ απαιςξϋμςαι (μξϋτεπ, ρϋμδερμξι), η ποϊρδερη ςχμ ρχλήμχμ 
ρε δέρμεπ ϊςαμ ποξβλέπεςαι και η ςξπξθέςηρη και ρσμαομξγή ςξσ ρχλήμα ρςα τοεάςια έλνηπ 
και ρϋμδερηπ καλχδίχμ πξσ παοεμβάλλξμςαι. Δεμ πεοιλαμβάμεςαι η εκρκατή και επαμεπίυχρη 
ςχμ ρχλήμχμ.  

Σιμή αμά ποαγμαςικϊ μέςοξ μήκξσπ πλήοξσπ εγκαςερςημέμξσ εϋκαμπςξσ ρχλήμα διπλξϋ 

δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ με ερχςεοικϊ ξδηγϊ ϊδεσρηπ καλχδίχμ ρπιοάλ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Έμςεκα    

         Αοιθμηςικώπ: 11,00 

 

 

Άοθοξ 66: ΡΥΔ. ΑΖΔ 8746.3 

χλήμαπ εϋκαμπςξπ  διπλξϋ δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ Υ75 με 
ερχςεοικϊ ξδηγϊ ϊδεσρηπ καλχδίχμ ρπιοάλ καςάλληλξπ για 
διέλεσρη καλχδίχμ ιρυσοόμ ή αρθεμόμ οεσμάςχμ ή ποξρςαρίαπ 
σπξγείχμ δικςϋχμ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ 8  

 

Ποξμήθεια, μεςατξοά επιςϊπξσ, ςξπξθέςηρη και ρϋμδερη ρχλήμα ποξρςαρίαπ σπϊγειχμ 
καλχδίχμ, ξμξμαρςικήπ διαμέςοξσ Υ125, απϊ πξλσαιθσλέμιξ σφηλήπ πσκμϊςηςαπ (HDPE) 
διπλξϋ δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ (κσμαςξειδξϋπ μξοτήπ) καςά ΔΝ 61386-24 θλιπςικήπ 
αμςξυήπ>450Ν με εμρχμαςχμέμη αςραλίμα παοαδιδϊμεμη ρε κξσλξϋοα. 

ςημ ςιμή πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια, η μεςατξοά επιςϊπξσ ςξσ έογξσ ςχμ ρχλήμχμ η 
εκςϋλινη και η εσθσγοάμμιρη δίπλα ρςξ άμξιγμα ςξπξθέςηρηπ, η κξπή ρςα μήκη πξσ 
απαιςξϋμςαι ςα ειδικά ςεμάυια πξσ απαιςξϋμςαι (μξϋτεπ, ρϋμδερμξι), η ποϊρδερη ςχμ ρχλήμχμ 
ρε δέρμεπ ϊςαμ ποξβλέπεςαι και η ςξπξθέςηρη και ρσμαομξγή ςξσ ρχλήμα ρςα τοεάςια έλνηπ 
και ρϋμδερηπ καλχδίχμ πξσ παοεμβάλλξμςαι. Δεμ πεοιλαμβάμεςαι η εκρκατή και επαμεπίυχρη 
ςχμ ρχλήμχμ.  
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Σιμή αμά ποαγμαςικϊ μέςοξ μήκξσπ πλήοξσπ εγκαςερςημέμξσ εϋκαμπςξσ ρχλήμα διπλξϋ 

δξμημέμξσ ςξιυόμαςξπ με ερχςεοικϊ ξδηγϊ ϊδεσρηπ καλχδίχμ ρπιοάλ. 

ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Δπςά  

         Αοιθμηςικώπ: 7,00 

 

Άοθοξ 67: ΑΖΔ 11.01.02 

 

Kαλϋμμαςα τοεαςίχμ απϊ ελαςϊ υσςξρίδηοξ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΤΔΡ 6752 

Καλϋμμαςα τοεαςίχμ καςά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, με ρήμαμρη CE, ςηπ καςηγξοίαπ τέοξσραπ ικαμϊςηςαπ 
B125, ενχςεοικόμ διαρςάρεχμ 400x400mmκαι καθαοόμ διαρςάρεχμ ερχςεοικξϋ αμξίγμαςξπ 
≥300mm, ϊπχπ ποξβλέπεςαι απϊ ςημ μελέςη, απϊ ελαςϊ υσςξρίδηοξ με μικοξρϋμθερη γοατίςη 
με ρταιοξειδή μξοτή. 

Πεοιλαμβάμεςαι η ποξμήθεια και μεςατξοά επί ςϊπξσ ςξσ καλϋμμαςξπ ςξσ τοεαςίξσ και ςξσ 
πλαιρίξσ έδοαρηπ ασςξϋ, η ακοιβήπ οϋθμιρη ςηπ ρςάθμηπ και επίκληρηπ ςξσ καλϋμμαςξπ με 
υοήρη ρςεοεόμ σπξθεμάςχμ και ξ εγκιβχςιρμϊπ ςξσ πλαιρίξσ έδοαρηπ με ρκσοϊδεμα.  

Επηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή 
επηκέηξεζε κε δύγηζε). 

 

Τηκή αλά ρηιηόγξακκν (kg) θαιύκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο, αλεμαξηήησο ηεο 
θέξνπζαο ηθαλόηεηαο. 
 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: Δύξ και εμεμήμςα λεπςά  

         Αοιθμηςικώπ: 2,90 

 
 
 

Άοθοξ 68: ΑΖΔ 9345 

Υχςξηλεκςοικϊ κϋςςαοξ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ 105 100% 

 

Υχςξηλεκςοικϊ κϋςςαοξ, ήςξι ποξμήθεια, μεςατξοά, ςξπξθέςηρη και ρϋμδερη εμϊπ 
τχςξηλεκςοικξϋ κϋςςαοξσ καςάλληλξσ για ασςϊμαςη ατή και ρβέρη ξδικξϋ ηλεκςοξτχςιρμξϋ. 
ςη ςιμή πεοιλαμβάμεςαι και η ανία ςχμ σλικόμ (ριδηοξρχλήμχμ, κλπ.) μέυοι ςξμ πίμακα 
διαμξμόμ, ςχμ γαλβαμιρμέμχμ πεοιλαίμιχμ ρςεοεόρεχπ και λξιπόμ μικοξωλικόμ.  
 
 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: ΔΙΑΞΜ ΔΝΖΜΑ ΟΔΜΔ ΙΑΘ ΔΜΔΜΖΜΑ ΔΣΞ ΚΔΟΑ  

(Αοιθμηςικώπ): 165,92 
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Άοθοξ 69: ΑΖΔ 9346 

Φοξμξδιακϊπςηπ δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ Κ 

Κχδικϊπ Αμαθεόοηρηπ ΗΛΜ 053 100% 

 

Φοξμξδιακϊπςηπ δικςϋξσ ηλεκςοξτχςιρμξϋ, ήςξι ποξμήθεια, μεςατξοά και ρϋμδερη εμϊπ 
υοξμξδιακϊπςη με χοξλξγιακϊ μηυαμιρμϊ και με ετεδοία 12 χοόμ μέρα ρε πλαρςικϊ κιβόςιξ 
ρσμδεδεμέμξ ρςξμ πίμακα και ρε καςάρςαρη πλήοξσπ λειςξσογίαπ για ςημ ατή και ρβέρη ξδικξϋ 
ηλεκςοξτχςιρμξϋ.  
 
ΔΣΠΩ Ξλξγοάτωπ: ΔΙΑΞΜ ΡΑΠΑΜΑ ΠΘΑ ΙΑΘ ΔΣΞ ΚΔΟΑ  
 
Αοιθμηςικώπ: 143,02 
 

 

 

Οοέβεζα, 25-2-2021 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΥΘΗΚΕ 
Ο ΠΡΟΙΣΑΜΕΝΟ Σ..Ε. 

 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΛΟΓΟΘΕΣΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Δ.Σ.Ε. 

 
 
 

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 
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