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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΛΑΜΙΑ 
Γ.Δ.Τ.Α.Λ. 

ΔΡΓΟ:  ΣΡΟΦΟΓΟΣΙΚΟΙ ΑΓΩΓΟΙ 
ΤΓΡΔΤΗ ΠΔΡΙΟΥΗ 
ΛΔΙΑΝΟΚΛΑΓΙΟΤ. 

ΥΡΗΜ/Η
: 

Ι.Π. 
 ΚΩΓ: 15.25.06 Α/Α (ΠΑΤ) 54/2-1-2017 

ΠΡΟΫΠ.:  440.000,00 ΔΤΡΩ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 
1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. 
 ην ηεχρνο απηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη πεξηγξαθέο θαη νη ηηκέο θαη ηζρχνπλ νη γεληθνί φξνη 
ησλ Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ (έθδνζε 3) Οδνπνηίαο,Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ θαη 
Πξαζίλνπ θαη (έθδνζε 1) Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ 
φπσο εγθξίζεθαλ κε ηελ κε αξηζµφ Γ11γ/0/9/7/7-2-2013 (ΦΔΚ 363Β΄/19-2-13) «Αλαπξνζαξκνγή 
θαη ζπκπιήξσζε Δληαίσλ Σηκνινγίσλ Έξγσλ Οδνπνηίαο,Τδξαπιηθψλ, Ληκεληθψλ, Οηθνδνκηθψλ θαη 
Πξαζίλνπ θαη Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ Δξγαζηψλ Οδνπνηίαο, Τδξαπιηθψλ θαη Ληκεληθψλ" απφθαζε 
ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηθφηεηαο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ 
θαη ζπκπιεξψζεθαλ ή δηνξζψζεθαλ κε κεηαγελέζηεξεο απνθάζεηο ηνπ ίδηνπ Αλαπιεξσηή 
Τπνπξγνχ, κε ηελ ζπλζεηηθή ρξήζε ησλ νπνίσλ ππνινγίζηεθαλ νη ηηκέο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ, κε ηηο παξαθάησ δηεπθξηλίζεηο: 
 Γηεπθξηλίδεηαη ξεηά όηη ε θαηαθνξπθόηεο ησλ παξεηώλ ησλ ζθακκάησλ (γξακκέο 
πιεξσκήο) ζεσξείηαη ζπκβαηηθή, ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη απηή ζα ιεθζεί ππ' 
όςηλ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ηόζν γηα ηηο εθζθαθέο όζν θαη γηα ηηο εμ' αηηίαο ησλ 
εθζθαθώλ ηπρόλ απαηηνύκελεο επί πιένλ εξγαζίεο (επηρώζεηο, ζθπξνδέκαηα, πάρνο ηπρόλ 
αληηζηεξίμεσλ, αζθαιηηθέο εξγαζίεο θ.ιπ.) αλεμάξηεηα αλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 
απαηηήζεθαλ, γηα νπνηαδήπνηε αηηία, θιίζεηο επηόηεξεο θαη θαηαζθεπάζηεθαλ έηζη κε ή 
ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ εξγνδόηε. Οη εθζθαθέο θαη ηα ππόινηπα ζπλαθή θνλδύιηα 
ακείβνληαη βάζεη πνζνηήησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο θαζνξηζκέλεο ζπκβαηηθέο 
δηαζηάζεηο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη νη ειάρηζηεο θαη όρη νη κέζεο δηαζηάζεηο ησλ έξγσλ 
πνπ ζα εθηειεζηνύλ. Οη επί πιένλ πνζόηεηεο εξγαζηώλ πνπ εθηεινύληαη εμ αηηίαο 
ππεξβάζεσο ησλ ζπκβαηηθώλ δηαζηάζεσλ ησλ ζθακκάησλ (αληηζηεξίμεηο, εθζθαθέο, 
επηρώζεηο, εγθηβσηηζκνί αγσγώλ κε άκκν, ζθπξόδεκα, ακκνράιηθν ή ζξαπζηό πιηθό 
ιαηνκείνπ, απνθαηαζηάζεηο νδνζηξσκάησλ, θξαζπεδνξείζξσλ, πεδνδξνκίσλ, δηθηύσλ 
ΟΚΩ, ηερληθώλ έξγσλ θιπ), εθηεινύληαη κελ ππό ηνπ αλαδόρνπ θαηά ηνλ ζπκβαηηθά 
νξηδόκελν ηξόπν, όκσο δελ πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο ζ' απηόλ, έζησ θαη αλ γηα 
θαηαζθεπαζηηθνύο ιόγνπο είλαη ηερληθά απαηηεηή ε θαηαζθεπή επξύηεξσλ ζθακκάησλ. Η 
ακνηβή ησλ εξγαζηώλ απηώλ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηηο ηηκέο κνλάδαο εξγαζηώλ ησλ 
αληίζηνηρσλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ. 
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ΣΙΜΔ ΔΦΑΡΜΟΓΗ 

 
Άξζξν 1. 
Δθζθαθή ηάθξσλ ζε έδαθνο γαηώδεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6054 (ΝΔΣ ΤΓΡ 3.01.02 θαη 2.01 θαη 3.04) 
Δθζθαθέο ηάθξσλ ή δησξχγσλ αξδεπηηθψλ θαη απνζηξαγγηζηηθψλ δηθηχσλ ζε εδάθε γαηψδε - 
εκηβξαρψδε (κε απαηηνχληα δηαηξεηηθά κεραλήκαηα ή εθξεθηηθά), νπνηνπδήπνηε πιάηνπο 
ππζκέλα θαη βάζνπο, κε ηελ θνπή θαη εθξίδσζε ππαξρφλησλ δέλδξσλ πεξηκέηξνπ κέρξη 50cm, θαη 
ζάκλσλ ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-01-00 ‘’Δθζθαθέο 
ηάθξσλ θαη δησξχγσλ’’  
ην παξφλ άξζξν δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θνπή θαη εθξίδσζε δέλδξσλ πεξηκέηξνπ κεγαιχηεξεο 
απφ 50cm. Όηαλ απαηηείηαη απηφ, νη ζρεηηθέο εξγαζίεο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΠΡ.  
Δπηκέηξεζε ζε θπβηθά κέηξα (m3) βάζεη αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη ζχκθσλα κε ηηο 
γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε.  
Πξφζζεηε απνδεκίσζε, δηά έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν κνξθψζεσο γαηψδνπο επηθαλείαο, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζζεί ε επέλδπζε δησξχγσλ, δεμακελψλ εκεξεζίαο εμηζψζεσο ή άιινπ 
ηερληθνχ έξγνπ. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη ηξηάληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):1,30 
 
Άξζξν 2. 
Γηάλνημε ηάθξσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 1220 (ΝΔΣ ΟΓΟ Α-4.2 θαη ΝΔΣ ΤΓΡ 2.02) 
Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο 
γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο θαη γηα ηα ηκήκαηά ηεο πιάηνπο κηθξφηεξνπ 
ή ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο βξαρψδεο αλεμαξηήησο ζθιεξφηεηαο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 
απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη ηεο απνζχλζεζεο 
πιαθνζηξψζεσλ, ηελ θαζαίξεζε αφπισλ ζθπξνδεκάησλ, εληφο ηνπ εχξνπο ηεο ηάθξνπ, κεηά ηεο 
κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 
08-01-01-00. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα, ε ρξήζε εθξεθηηθψλ θαη ε ιήςεο κέηξσλ αζθαιείαο  

 ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ 
αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δαπάλεο ησλ ηπρφλ ελδηακέζσλ 
θνξηνεθθνξηψζεσλ.  

 ε εξγαζία κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. 
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ θαη ζηαιία απηνθηλήηνπ. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν 
θνξηνεθθνξηψζεσο βξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο, 
θαζαηξεζείζαο θαηαζθεπήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε θαη ηξηάληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):5,30 
 
Άξζξν 3. 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6081.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 3.10.02.01 θαη 2.01) 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο 
θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο 
ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε 
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άληιεζε), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 
δηθηχσλ’’.  
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα 
εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο).   
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 
4,00 m. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ 
νξχγκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνραιίθσλ, κε 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν 
θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο πιελ βξαρσδψλ, θαζψο 
θαη ακκνραιίθσλ, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε. 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά θαη ελελήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):7,90 
 
Άξζξν 4. 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππόγεησλ δηθηύσλ ζε έδαθνο βξαρώδεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6082.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 3.11.02.01 θ΄ 2.02) 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ 
(cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ 
άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), 
ρξήζε δηνγθσηηθψλ επίσλ εθξεθηηθψλ (ηχπνπ Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε 
εθξεθηηθψλ (κε εθαξκνγή κηθξψλ γνκψζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλψλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο 
ζξαπζκάησλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε 
ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-
01 ‘’Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ’’.  
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 
αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  
απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα 
εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή 
θαηαθφξπθεο).   
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 
2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη 
ηδηαίηεξα, ζε νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
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Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 
4,00 m. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 
ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ ηηκνινγίνπ 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο θαη 
ζηαιία απηνθηλήηνπ. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν θνξηνεθθνξηψζεσο βξαρσδψλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ή 
πξντφλησλ θαζαηξέζεσο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ 
νξχγκαηνο, θαζαηξεζείζαο θαηαζθεπήο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) νξχγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ 
κειέηε. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έμε θαη εβδνκήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):26,70 
 
Άξζξν 5. 
Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθώλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6107 (ΝΔΣ ΤΓΡ 6.01.01.02) 
Λεηηνπξγία θνξεηψλ ή θηλεηψλ εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ απνζηξάγγηζε 
εηζξεφλησλ ή ππνγείσλ πδάησλ θαη ηελ άληιεζε βνξβφξνπ θαη ιπκάησλ  θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
δηαθφξσλ εξγαζηψλ  ηνπ έξγνπ, εθ' φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ή κεηά απφ έγγξαθε 
εληνιή ηεο Τπεξεζίαο θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 08-10-01-00 ''Δξγνηαμηαθέο 
αληιήζεηο πδάησλ'' θαη 08-10-02-00 ''Αληιήζεηο Βνξβφξνπ - Λπκάησλ''. 
Αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα diesel ή βελδηλνθίλεηα. Ηζρχνο 1,0 έσο 2,0 ΖΡ. 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαηάιιειεο 
ηζρχνο γηα ην εθάζηνηε καλνκεηξηθφ χςνο θαη παξνρή πνπ απαηηνχληαη θαη ησλ αλαιφγσλ 
ζσιελψζεσλ, ζπζθεπψλ θαη εμαξηεκάησλ  
β. Ζ δαπάλε ησλ θαπζίκσλ ή ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο 
γ. Ζ εγθαηάζηαζε, ε επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ηξνθνδνζία κε θαχζηκα θαη ε ζπληήξεζε ηεο 
αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ 
δ. Ζ δηάλνημε πξνζσξηλήο ηάθξνπ απαγσγήο ησλ αληινπκέλσλ λεξψλ πξνο ππάξρνληα απνδέθηε 
ε. Οη κεηαθηλήζεηο ηεο αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηψλ 
ζη.Οη ζηαιίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 
Σηκή αλά ψξα (h) ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ 
έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο, κε βάζε αλαιπηηθά ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη εμήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):4,60 
 
Άξζξν 6. 
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ κε πξντόληα εθζθαθώλ κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλσζεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6067 (ΝΔΣ ΤΓΡ 5.04 θαη 2.01) 
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ 
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ 
απνηεζεί παξαπιεχξσο ή δάλεηα ρψκαηα πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ή 
πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε 
δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ 
ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ 
νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε 
ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ θαη ακκνραιίθσλ, κε 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα έλα θπβηθφ κέηξν 
θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξάο πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο πιελ βξαρσδψλ, θαζψο 
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θαη ακκνραιίθσλ, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο ή ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, 
πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη ελελήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):1,90 
 
Άξζξν 7. 
Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν 
ιαηνκείνπ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6068 (ΝΔΣ ΤΓΡ 5.05.02 θαη 2.01) 
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ 
αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ 
πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά 
(φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη 
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ 
αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ 
αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% ηεο ππθλφηεηαο πνπ 
επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ 
EN 13286-2).  
Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ 
νξχγκαηνο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έληεθα θαη εβδνκήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):11,70 
 
Άξζξν 8. 
Γηάζηξσζε θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6069 (ΝΔΣ ΤΓΡ 5.07 θαη 2.01) 
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζειήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη : 
α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 
γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο 
εγθηβσηηζκνχ έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή 
δεκηψλ ζηελ ζσιελνγξακκή. 
Φνξηνεθθφξησζε, κε ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Γηα 
έλα θπβηθφ κέηξν θνξηνεθθνξηψζεσο θαη κεηαθνξά άκκνπ, κε επηκέηξεζε βάζεη φγθνπ νξχγκαηνο ή 
ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηεο κεηαθνξάο ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m3) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
κειέηε γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έληεθα θαη εβδνκήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):11,70 
 
Άξζξν 9. 
Ληζνξξηπέο πξνζηαζίαο θνίηεο θαη πξαλώλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6157 (ΝΔΣ ΤΓΡ 8.04.02) 
Πξνκήζεηα πιηθνχ ιηζνξξηπψλ πξνζηαζίαο αζβεζηνιηζηθήο ζχλζεζεο, κεηαθνξά ηνπ επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε 
ζέζεηο κε ή ρσξίο ππνβνήζεζε κεραληθψλ κέζσλ.  
Με ιίζνπο ιαηνκείνπ, βάξνπο 5 έσο 20 kg. 
Σν πιηθφ ζα πξνέξρεηαη απφ πγηή πεηξψκαηα, ε δε δηαβάζκηζή ηνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3), βάζεη δηαηνκψλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή 
πάρε ιηζνξξηπψλ κεγαιχηεξα ησλ πξνβιεπνκέλσλ ζηελ κειέηε. 
Δάλ πξνβιέπεηαη ε ηνπνζέηεζε γεσπθάζκαηνο δηαρσξηζκνχ, απηφ επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο κε 
βάζε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Σηκή αλά κέηξν θπβηθφ (m3) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηξία θαη ζαξάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):13,40 
 
Άξζξν 10. 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηζηκεληνζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6201.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ ΤΦ. 5.34.01) 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε δηάηξεησλ ηζηκεληνζσιήλσλ απνζηξάγγηζεο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, κε 
ειαζηηθφ δαθηχιην ζηαγάλσζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε δεκνπξάηεζεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 12-07-03-02 
"Δμαξηήκαηα νπψλ απνζηξάγγηζεο". 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) (ν εγθηβσηηζκφο θαη ηα γεσπθάζκαηα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε 
ηα νηθεία άξζξα ησλ ΝΔΣ-ΤΓΡ). 
Γηακέηξνπ 0,20 m  
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη θαη εμήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):20,60 
 
Άξζξν 11. Αληηζηεξίμεηο. 
 
Άξζξν 11.1. Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6103 (ΝΔΣ ΤΓΡ 7.06) 
Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ 
πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, ηεο απαηηνχκελεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ 
απφ κφληκα ή θηλεηά θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνζθφκηζε, ε ρξήζε, νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο 
απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π. 
β. Ζ απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ 
πεηαζκάησλ ζην πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε 
γ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 
δ. Ζ ζηαδηαθή εμφιθεζή θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 
ε. Οη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο 
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ 
αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη 
κφλν ην ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 
cm πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 
Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ηέζζεξα θαη εμήληα.   (Αξηζκεηηθώο):34,60 
 
Άξζξν 11.2. Αληηζηεξίμεηο κε μπινδεύγκαηα. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6100 (ΝΔΣ ΤΓΡ 7.01) 
Αληηζηήξημε πξαλψλ ή παξεηψλ ηάθξσλ, κε μπινδεχγκαηα, ζαληδψκαηα, καδέξηα ή παξεκθεξνχο 
ηχπνπ κεζνδνινγία, κε ηα απαηηνχκελα πιηθά θαη ζπλδέζκνπο θαζψο θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο 
θαηαζθεπήο, απνζχλδεζεο θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθψλ γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ ζα εγθξηζεί απφ ηελ Τπεξεζία. 
Οη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο (κεκνλσκέλεο αληηζηεξίμεηο επί κήθνπο έσο 2,0 m αλά 20 m κήθνπο 
νξχγκαηνο) πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηα νηθεία άξζξα εθζθαθψλ νξπγκάησλ θαη δελ 
ππάγνληαη ζην παξφλ άξζξν. Δπηζεκαίλεηαη πάλησο φηη φηαλ εθαξκφδεηαη ην παξφλ άξζξν, ην 
νπνίν αλαθέξεηαη ζε ''ζπζηεκαηηθέο αληηζηεξίμεηο'' δελ αθαηξνχληαη πνζφηεηεο σο αλαινγνχζεο ζε 
''ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο'' θαη επηκεηξάηαη ε ζπλνιηθή επηθάλεηα.  
 

ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αθαλψλ εξγαζηψλ ησλ εξγαζηψλ αληηζηήξημεο ζα αλαθέξαηηαη 
απαξαηηήησο θαη ν ραξαθηεξηζκφο ηνπ εδάθνπο ηνπ αληηζηνίρνπ νξχκαηνο. 
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Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο αληηζηήξημεο ζε επαθή κε ηηο παξεηέο  ηνπ 
ζθάκκαηνο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη είθνζη ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):2,20 
 
Άξζξν 12. 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C12/15 κε μπιόηππν. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.10.03 θαη 9.01) 
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ 
Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Ω.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο.  
Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο 
πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ αγσγψλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο 
,ζε επζπγξακκία ή θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθψλ, θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηηο ΔΣΔΠ 01-03-00-00 
"Ηθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 "Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)" 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηελ δηακφξθσζε 
ησλ θαινππηψλ (αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη) 
- Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ ή/θαη 
ζπλδπζκνχ απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε 
ζηνηρείσλ, ζχκθσλα ηηο θαζνξηδφκελεο απν ηελ κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο 
επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κή πξνζσπηθνχ 
θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηηψλ. 
- Ζ αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή/θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 
- Ζ δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη 
αζθαιή δηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο 
- Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο 
- Ζ πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ 
απφ ηελ κειέηε ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη 
κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 
- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία 
πξφζδεζεο (ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θιπ). 
- Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε 
ηζηκεληνθνλία ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε ή/θαη ηηο νδεγίεο 
ηεο Δπίβιεςεο. 
- Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο 
ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ 
θαξθνβεινλψλ. 
- Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη 
θαινππηψλ. ε θακκία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ 
πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ θιπ)  
- Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο 
κεραληθά κέζα 
- Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα, ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε 
κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε δηάζηξσζεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, 
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εξγαζίκνπ θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε.  ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 
Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ 
επίηεπμε ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ  ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε 
δαπάλε ηνπ Aλαδφρνπ. 
β. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, 
θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
γ. Ζ ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 
πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην 
ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη 
απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ 
ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ 
(ι.ρ. βηνκεραληθφ δάπεδν). 
Οη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξψλ απνκαθξπζκέλσλ ηερληθψλ 
έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκφδεηαη ε πξνζαχμεζε ηηκήο πνπ θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ 
νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο 
πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 
01-01-01-00:  Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ 
αλάκημε, εθηφο εάλ εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Ογδόληα έλα θαη ελελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):81,90 
 
Άξζξν 13. 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C12/15 κε μπιόηππν θαη ζηεγαλσηηθό κάδαο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6326 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.10.03 θαη 9.01 θαη 9.23.04) 
Όπσο ζην άξζξν «Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
θαηεγνξίαο C12/15 κε μπιφηππν» θαη επί πιένλ ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα 
κείσζεο πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 934-2. 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα έλα θαη ζαξάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):91,40 
 
Άξζξν 14. 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C16/20 κε μπιόηππν θαη ζηεγαλσηηθό κάδαο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6327 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.10.04 θαη 9.01 θαη 9.23.04) 
Όπσο ζην άξζξν «Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
θαηεγνξίαο C12/16 κε μπιφηππν θαη ζηεγαλνπνηεηηθφ κάδαο». 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα έμε θαη ζαξάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):96,40 
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Άξζξν 15. 
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C16/20 κε μπιόηππν θαη ζηεγαλσηηθό κάδαο. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6329 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.10.05 θαη 9.01 θαη 9.23.04) 
Όπσο ζην άξζξν «Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
θαηεγνξίαο C12/16 κε μπιφηππν θαη ζηεγαλνπνηεηηθφ κάδαο». 
Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25. 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ δύν θαη ζαξάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):102,40 
 
Άξζξν 16. 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ B 500c ζθπξνδεκάησλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6311 (ΝΔΣ ΤΓΡ 9.26) 
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο 
θαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη 
δνκηθά πιέγκαηα) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε 
ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο 
ζθπξνδεκάησλ". 
Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο 
επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ 
Οπιηζκνχ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα 
ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη 
ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ 
ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ 
παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ 
ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-
2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 
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Ολνκ.  
δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 
δηαηνκή  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κάδα/ 
κέηξν  
(kg/m) 

Ράβδνη 
Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 
πξντόληα 

Ηιεθηξν-
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο 
ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο 
θαη φρη ελαιιάμ  

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 
απφ ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2). 

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

 Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ 
ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Μεδέλ θαη ελελήληα νθηώ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):0,98 
 
Άξζξν 17. 
Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ. 
Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 4521Β (ΝΔΣ ΤΓΡ 4.09) 
Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 
νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 
1. Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 
πάρνπο 0,15 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ Π.Σ.Π. 
Ο-150. 
2. Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 
0,15 m, κε ηε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πιηθνχ ζηνλ ηφπν ησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ ΠΣΠ Ο-155. 
3. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-Ο θαηά ηα ινηπά φπσο ζηηο Π.Σ.Π. 
Α-11 θαη Α-201 νξίδεηαη. 
4. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ, ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Π.Σ.Π Α-260 νξίδεηαη. 
5. Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ζε κφληκε 
εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm θαηά ηα ινηπά φπσο ζηελ Π.Σ.Π. Α-265 νξίδεηαη. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε 
κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, 
εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε 
ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ 
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 
θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκέξνπο εξγαζίεο ζα 
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο 
(ΝΔΣ ΟΓΟ). 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηώ θαη πελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):18,50 
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Άξζξν 18. 
Πιαζηηθνί ζσιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ). 
σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 
12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζε νκβξίσλ θαη 
αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 
Οη ζειήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ 
νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ 
ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 
ηνπ ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο 
εμψζεζεο -extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή 
επίζηξσζε -peelable layer). 
O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε 
απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
χκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία 
πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR  
ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 
Οη ζσιήλεο ΡΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ 
νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ρ = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ 
πίεζε, W/P = γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 
ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ 
εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα 
πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα 
ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ.   
ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ 
ΡΔ. 
β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε 
ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 
γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε 
ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 
δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα 
κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην 
πθηζηάκελν δίθηπν, πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο. Γελ 
πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ 
κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 
Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ. 
 
Άξζξν 18.1. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 90 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.06) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά θαη εμήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):7,60 
 
Άξζξν 18.2. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 110 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.07) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα θαη δέθα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):10,10 
 
Άξζξν 18.3.Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.2 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.08) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλδεθα θαη ελελήληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):11,90 
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Άξζξν 18.4. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 160 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 10 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6621.3 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.10) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επηά θαη ηξηάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):17,30 
 
Άξζξν 18.5. Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο ΡΝ 16 atm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6622.2 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.14.01.48) 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηώ θαη ζαξάληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):18,40 
 
Άξζξν 19. 
Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηύνπ κε ραιπβδνζσιήλεο κε εμσηεξηθή κόλσζε κε 
ιηζαλζξαθόπηζζα (αζθαιηηθήο βάζεο) ή θύιιν πνιπαηζπιελίνπ θαη εζσηεξηθή κόλσζε κε 
επνμεηδηθή ξεηίλε. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6630.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.18.02) 
Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο ειηθνεηδνχο ξαθήο, θαηά ΔΛΟΣ 
ΔΝ 10224, κε ζήκαλζε CE, απφ ράιπβα θαηεγνξίαο L235. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε 
ηνπνζέηεζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο κφλσζεο ζηηο ζέζεηο 
ζπγθφιιεζεο θαη ε εθηέιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ ειέγρσλ ζηεγαλφηεηνο. 
Ζ θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, δηαθιαδψζεηο θιπ) θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ 
νξχγκαηνο ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg)  κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην 
πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm3, ρσξίο 
ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. 
Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ.  

Dνλνκ. 
(mm) 

Dεμση. 
(mm) 

πάρνο 
(mm) 

kg/m  
Dνλνκ. 
(mm) 

Dεμση. 
(mm) 

πάρνο 
(mm) 

kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57  Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 300 323.8 5.0 39.34  Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 400 406.4 4.5 44.64  Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 400 406.4 5.2 51.49  Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 500 508 5.0 62.07  Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 500 508 6.4 78.62  Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 600 609.6 5.6 83.48  Φ 1500 1524 10.0 373.66 

Φ 600 609.6 7.1 105.72  Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 700 711.2 6.4 110.46  Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 700 711.2 8.0 138.84  Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 800 812.8 8.0 158.90  Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 800 812.8 9.5 188.74  Φ 2000 2032 14.3 712.11 

Με ρξήζε ραιπβδνζσιήλσλ  κε εζσηεξηθή πξνζηαζία απφ ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθήο βάζεο) 
θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία κε ιηζαλζξαθφπηζζα (αζθαιηηθήο βάζεο) θαη δηπιή ζηξψζε παινπάλνπ. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη είθνζη ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):2,20 
 
Άξζξν 20. 
Δηδηθά ηεκάρηα ύδξεπζεο. 
 
Άξζξν 20.1. 
Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελώζεσλ από ειαηό ρπηνζίδεξν. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6623 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.17) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή εηδηθψλ ηεκαρίσλ, 
ζπλδέζκσλ θαη ζηεξηγκάησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά 
ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598, κε πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ θνξέα 
πηζηνπνίεζεο. Κακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θιπ, φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο 
θιαληδσηήο ζχλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ (νπνηαζδήπνηε 
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νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία 
ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΛΟΣ ΔΝ 545 θαη ΔΛΟΣ ΔΝ 598. 
Πεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελνη θνριίεο ζχλδεζεο θαη νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο 
ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη εμήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):2,60 
 
Άξζξν 20.2. 
Κακπύιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6630.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.19) 
Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ, απφ ηεκάρηα ραιπβδνζσιήλσλ 
ειηθνεηδνχο ή θαηά κήθνο ξαθήο, απφ ράιπβα S235J (St 37-2), ηνπ ηδίνπ ηχπνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ, κε ηελ πξνκήζεηα 
ησλ ραιπβδνζσιήλσλ, ηελ κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηελ θνπή ηεκαρίσλ θαη ηνκέσλ γηα ηελ 
δηακφξγσζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ηελ ζπγθφιιεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο κφλσζεο ζηηο ζέζεηο 
ζπγθνιιήζεσλ θαη ηνλ θαηαβηβαζκφ ζηφ φξπγκα γηα ηελ ζχλδεζε κε ην ήδε θαηαζθεπαζζέλ ηκήκα 
ηνπ δηθηχνπ. 
Δπηκέηξεζε αλά ρηιφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg)  κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην 
πάρνο ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm3, ρσξίο 
ζπλππνινγηζκφ ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλψζεσο ησλ 
ζσιήλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία θαη ηξηάληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):3,30 
 
Άξζξν 20.3. 
Φιάληδεο ζπγθόιιεζεο ραιύβδηλεο. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 12.20) 
Φιάληδεο ζπγθφιιεζεο ραιχβδηλεο, αλεμαξηήησο δηακέηξνπ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1092-1, απφ πιηθφ 
θαηεγνξίαο P250GH, κε ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζηεξέσζεο θαη ηα παξεκβχζκαηα 
ζηεγάλσζεο, πιήξσο ζπλδεδεκέλεο ζηελ ζσιελνγξακκή (πιηθά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, αλαιψζηκα 
θαη εξγαζία). 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg). 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα θαη νγδόληα ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):4,80 
 
 
Άξζξν 21. 
Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο, κε σηίδεο, ειαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 
atm κε ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε θαη δνθηκέο. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6651.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 13.03.03.02 έσο 13.03.03.09) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή ζπξηαξσηήο δηθιίδαο κε 
θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ  08-06-07-02 "Γηθιίδεο 
ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο", κε σηίδεο, ειαζηηθήο έκθξαμεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, είηε κέζα 
ζην έδαθνο κε ηνλ ζσιήλα επηκεθχλζεσο θαη ην πψκα (θξεάηην βαλψλ) ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 
ζηελ ηηκή κνλάδαο, είηε κέζα ζε θξεάηην (πνπ πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο) είηε κέζα ζε ζάιακν 
δηθιείδσλ ησλ δεμακελψλ. Πεξηιακβάλνληαη νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα 
παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ δηθιίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ δνθηκψλ. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν δηθιείδαο. 
 
Άξζξν 21.1. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 80 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ ελελήληα έμε θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):196,00 
 
Άξζξν 21.2. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 100 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθόζηα πελήληα νθηώ θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):258,00 
 
Άξζξν 21.3. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 125 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα δέθα έμεθαη εβδνκήληα ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):316,70 
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Άξζξν 21.4. Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηαθόζηα νγδόληα θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):380,00 
 
 
Άξζξν 22. 
Βαιβίδεο εηζαγσγήο-εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, ηύπνπ Glenfield νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ DN 80 mm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6653.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 13.09.02) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή βαιβίδαο εηζαγσγήο-
εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελεξγείαο, ηχπνπ Glenfield, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
ΔΣΔΠ 08-06-07-07 "Βαιβίδεο εηζαγσγήο - εμαγσγήο αέξα δηπιήο ελέξγεηαο". Πεξηιακβάλνληαη, ηα 
πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα 
ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
 Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκψλ. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν βαιβίδαο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
DN80mm. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθόζηα πελήληα θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):250,00 
 
 Άξζξν 23. 
Γηαθξαγκαηηθέο βαιβίδεο δηπινύ ζαιάκνπ, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ DN 150 mm. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6653.1 (ΝΔΣ ΤΓΡ 13.12.01.06) 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε ζηελ ζσιελνγξακκή δηαθξαγκαηηθήο βαιβίδαο 
δηπινχ ζαιάκνπ κε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο, κε ηελ πξνζζήθε επηκέξνπο εμαξηεκάησλ, σο 
κεησηήο πηέζεσο ή αληηπιεγκαηηθή βαιβίδα ή βαιβίδα ξχζκηζεο ζηάζκεο. 
Πεξηιακβάλνληαη, ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ηεο βαιβίδαο, νη γαιβαληζκέλνη θνριίεο 
ζηεξέσζεο, ηα παξεκβχζκαηα ζηεγάλσζεο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο. 
Οη πξνζθνκηδφκελεο επί ηφπνπ βαιβίδεο ζα ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθφ εξγαζηεξίνπ 
δνθηκψλ. 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλεο ζην δίθηπν βαιβίδαο. Ολνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 150 mm 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν ρηιάδεο θαη κεδέλ ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):2.000,00 
 
Άξζξν 24. 
Kαιύκκαηα θξεαηίσλ από θαηό ρπηνζίδεξν (gray iron). 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6752 (ΝΔΣ ΤΓΡ 11.01.01) 
Kαιχκκαηα θξεαηίσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο 
D πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ 
πιαηζίνπ έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε 
ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα. 
Δπηκέηξεζε κε βάζε ηνπο πίλαθεο ηνπ πξνκεζεπηή (ζε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηή 
επηκέηξεζε κε δχγηζε) 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) θαιχκκαηνο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο, αλεμαξηήησο ηεο 
θέξνπζαο ηθαλφηεηαο. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη νγδόληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):1,85 
 
Άξζξν 25. 
Καηαζθεπέο από ραιύβδηλα πξνθίι θαη ιακαξίλεο κε πεξηνξηζκέλε κεραλνπξγηθή 
επεμεξγαζία, ρσξίο ηελ αληηζθσξηαθή πξνζηαζία θαη ηελ βαθή, επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6751 (ΝΔΣ ΤΓΡ 11.05.02) 
Καηαζθεπή ζηνηρείσλ απφ δνκηθφ ράιπβα, απφ ηππνπνηεκέλεο ή κή δηαηνκέο θαη ραιπβδφθπιια 
δηαθφξσλ παρψλ, πνηφηεηαο S235J θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10025. 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ράιπβα, ησλ αλαισζίκσλ ζπγθφιιεζεο θαη θνπήο, ησλ 
εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο ζηεξέσζεο θιπ (θνριίεο θιπ), ε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηα 



C:\Users\xadoulis\Desktop\Δξγα ΓΔΤΑΛ\2016\ΕΖΛΔΤΣΟ\ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ_ΕΖΛΔΤΣΟ.doc 

 - 16 - 

θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κεηαιιηθψλ θαηαζθεπψλ ή/θαη ελ κέξεη επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε πξνζπλαξκνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ πξνο νξηζηηθή ζπλαξκνιφγεζε/ηνπνζέηεζε (ε νπνία ηηκνινγείηαη ηδηαίηεξα, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν ΤΓΡ 11.09). 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή: 
(α)  ζηηο θέξνπζεο θαη κή θαηαζθεπέο απφ δνκηθφ ράιπβα, ησλ πδξαπιηθψλ θαη ινηπψλ έξγσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.   
(β) ζηελ θαηαζθεπή ζπξνθξαγκάησλ, ζπζθεπψλ ξπζκίζεσο ξνήο αλνηθηψλ δησξχγσλ (ηχπνπ 
AVIS, AVIO, AMIL θιπ), δνθψλ εκθξάμεσο αλνηγκάησλ θαη εζραξψλ παξαθξάηεζεο 
θεξηψλ/επηπιεφλησλ (trash racks), βάζεη εγθεθξηκέλσλ ζρεδίσλ.  
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δαπάλε ζρεδηαζκνχ ησλ θαηαζθεπψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ (β), θαζψο θαη 
ηα ηπρφλ δηθαηψκαηα επί ζρεηηθψλ επξεζηηερληψλ, δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ. 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) πιήξσο απνπεξαησκέλεο θαηαζθεπήο, βάζεη δπγνινγίνπ ή αλαιπηηθψλ 
ππνινγηζκψλ ηνπ βάξνπο γηα θαηαζθεπέο κε πεξηνξηζκέλε κεραλνπξγηθή επεμεξγαζία   
Σν άξζξν έρεη εθαξκνγή ζηηο θνριησηέο θαηαζθεπέο, θαη γεληθά θαηαζθεπέο πνπ απαηηνχλ 
δηάηξεζε ή ζηξαληδάξηζκα. 
ε πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο ράιπβα πνηφηεηνο S355J ε ηηκή πξνζαπμάλεηαη θαηά 0,20 €/kg 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη δέθα ιεπηά.     (Αξηζκεηηθώο):2,10 
 
Άξζξν 26. 
ηεγάλσζε εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ δεμακελήο. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 7921 (φπσο ζρεηηθφ ΝΔΣ ΟΗΚ 79.06) 
Γηα έλα m2 πιήξνπο ζηεγάλσζεο ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηεο δεμακελήο, κε επίρξηζε κε 
εχθακπην ζηεγαλσηηθφ κηθξνθνλίακα ηζηκεληνεηδνχο πθήο ηχπνπ Sikatop 209 Reservoir ηεο Sika 
(3kg/m2) ή παξνκνίνπ ηχπνπ, πηζηνπνηεκέλν γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ ή ηζνδχλακν. 
πκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε εξγαζία, ηα πάζεο θχζεσο κηθξνυιηθά θαη ε πιήξεο 
ελζσκάησζε ζην έξγν θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο επίρξηζεο θαη ην ηπρφλ 
απαηηνχκελν εληζρπηηθφ πξφζθπζεο (αζηάξη, primer), αλ απηφ ζπληζηάηαη απφ ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ 
πιηθνχ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά θαη πελήληα ιεπηά.    (Αξηζκεηηθώο):7,50 
 
Άξζξν 27. 
Μόλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΓΟ 2411 (φπσο ΝΔΣ ΟΓΟ Β-36) 
Πξνζηαηεπηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε 
απφ ην δάπεδν εξγαζίαο,κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (blackbitumenpaint) κε ρξήζε 
ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

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

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή 
κε ρξήζε ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

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

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έλα θαη εβδνκήληα πέληε ιεπηά.   (Αξηζκεηηθώο):1,75 
 
Άξζξν 28. 
Δγθαηάζηαζε κεραληζκνύ Monorail δπλακηθόηεηαο 1,5 tn. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 6104 (φπσο πεξηγξαθή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ) 
Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξε εγθαηάζηαζε, εληφο ηνπ λένπ 
αληιηνζηαζίνπ Εειεπηνχ, ελφο αλπςσηηθνχ κεραληζκνχ Monorail δπλακηθφηεηαο 1,5 tn. ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ κεραληζκνχ Monorail. Πεξηιακβάλεηαη θάζε αλαγθαίν πιηθφ θαη 
εξγαζία γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνχ. 
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Γηα έλα ηεκάρην, φπσο θαζνξίδεηαη αλσηέξσ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξηο ρηιάδεο θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):4.000,00 
 
Άξζξν 29. 
Ηιεθηνκεραλνινγηθά αληιηνζηαζίνπ. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ 8  (φπσο πεξηγξαθή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ) 
Αθνξά ην αληιηνζηάζην ηνπ έξγνπ θαη πεξηιακβάλεη :  
 Α. Γηα ηελ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (δχν αληιηψλ) νξηδνληίνπ άμνλα ζε καλδχα 
ςχμεο (booster) νλνκαζηηθήο παξνρήο θάζε αληιίαο Q=45m3/h θαη καλνκεηξηθφ Ζ=105(m) κε 
ελζσκαησκέλν αζχγρξνλν ηξηθαζηθφ ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα 400(V), 50 Hz, 
ην ζχζηεκα εγθαηάζηαζεο θαη ζπλδέζεσο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε ηνλ θαηαζιηπηηθφ 
αγσγφ πιήξεο κε φια ηα αλαγθαία πιηθά, κηθξνυιηθά θαη δαπάλεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιή 
εγθαηάζηαζε θαη νκαιή ιεηηνπξγία ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο θαη ηηο Σερληθέο 
Πξνδηαγξαθέο θαη ινηπά ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ην ελζσκαησκέλν θαιψδην ηξνθνδνζίαο, ηα ζηεξίγκαηα ζηεξέσζεο, νη 
εξγαζίαο απνθαηάζηαζεο δνκηθψλ κεξψλ θαη ε επαλαθνξά ησλ κεξεκεηηψλ, σο θαη θάζε πιηθφ, 
κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία ζχλδεζεο κε ηνλ ειεθηξηθφ πίλαθα, δειαδή ε πξνκήζεηα, ε πξνζθφκηζε, ε 
απνζήθεπζε, ε εγθαηάζηαζε, ε ζχλδεζε, ε ξχζκηζε, νη δνθηκέο θαη νη ινηπέο δαπάλεο γηα 
παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Σηκή αλά ηεκάρην αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (δχν αληιηψλ) (ηεκ.). 
Δπξψ : (αξηζκεηηθψο):25.000,00   (νινγξάθσο):είθνζη πέληε ρηιηάδεο.  
Β. Γηα ηελ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη 
εγθαηάζηαζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ζσιελψζεσλ εληφο ηνπ βαλνζηαζίνπ θαη αληιηνζηαζίνπ 
απφ ην ζηφκην θαηάζιηςεο ησλ αληιηψλ κέρξη ηελ εμσηεξηθή παξεηά ηνπ ηνηρείνπ ηνπ βαλνζηαζίνπ 
θαη φισλ ησλ ηκεκάησλ απηψλ κε θιάληδεο αλαιφγνπ δηαηνκήο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 
εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη πδξαπιηθψλ εμαξηεκάησλ (θακπχιεο ηαπ, ζπζηνιέο, ζηαπξνί, θιάληδεο 
δηθιείδεο ζχξηνπ, ηεκάρηα εμάκκσζεο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο 
κειέηεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. 
Όια ηα πιηθά θαη εμαξηήκαηα ζα είλαη άξηζηεο πνηφηεηαο κεηά ησλ πιηθψλ θαη κηθξνυιηθψλ 
ζπλδέζεσλ κε ηηο ζσιελψζεηο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, παξαδνηέα ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία 
ηνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα ζρέδηα θαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.). 
Δπξψ : (αξηζκεηηθψο): 3.500,00   (νινγξάθσο): ηξεηο ρηιηάδεο πεληαθφζηα. 
Γ. Γηα ηελ κεηά απφ έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη 
εγθαηάζηαζε ηεο ειεθηξηθήο εγθαηάζηαζεο θίλεζεο θαη θσηηζκνχ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ήηνη ηηο 
γξακκέο ηξνθνδνζίαο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ, θσηηζκνχ, ξεπκαηνδνηψλ ην ηξίγσλν 
γείσζεο ηελ αληηθεξαπληθή πξνζηαζία θαη φισλ ησλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εζσηεξηθή ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ζηνηρεία 
ηνπ έξγνπ. 
ηε ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα θσηηζηηθά ζψκαηα, νη θαισδηψζεηο θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, νη 
γαιβαληζκέλνη ζηδεξνζσιήλεο πξνζηαζίαο θαισδίσλ, νη εζράξεο, νη πιαζηηθνί ζσιήλεο, νη 
ξεπκαηνδφηεο, νη εξγαζίεο δηάηξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο δνκηθψλ κεξψλ θαη ε επαλαθνξά ησλ 
κεξεκεηηψλ, ηα ζηεξίγκαηα θαη θάζε πιηθφ, κηθξνυιηθφ θαη εξγαζία ζχλδεζεο θαη ζηήξημεο.  
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) 
Δπξψ : (αξηζκεηηθψο): 1.500,00   (νινγξάθσο): ρίιηά πεληαθφζηα. 
πλνιηθή ηηκή Αξζξν 29 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα ρηιάδεο θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):30.000,00 
 
Άξζξν 30. 
Απηνκαηηζκνί αληιηνζηάζηνπ. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΛΜ52 (φπσο πεξηγξαθή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ) 
Γηα ηελ κεηά απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, πξνκήζεηα κεηαθνξά θαη 
εγθαηάζηαζε ελφο πιήξνπο ειεθηξηθνχ πίλαθα επίηνηρνπ ζηεγαλνχ, ρακειήο ηάζεο, πιήξσο 
ζπξκαησκέλνπ θαη ζπλαξκνινγεκέλνπ, θαηάιιεινπ γηα εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε, κε ζχζηεκα 
δηαλνκή θσηηζκνχ θαη θίλεζεο, κε γεληθνχο θαη επηκέξνπο απηφκαηνπο δηαθφπηεο ηζρχνο θαζψο θαη 
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νκαιφ εθθηλεηή (soft starter) γηα θάζε αληιία, αζθάιεηεο, ξειέ ζεξκηθά, κηθναπηφκαηνπο φξγαλα 
έλδεημεο, επηηεξεηήο ηάζεο, επηηεξεηήο αζπκκεηξίαο κπνπηφλ, ιπρλίεο θ.ιπ.)  
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, δνθηκέο θαη φιεο ηηο 
δπλαηφηεηεο ρεηξηζκψλ, ελδείμεσλ, πξνζηαζηψλ, δηαζπλδέζεσλ θ.ιπ. πνπ πξνδηαγξάθνληαη, νη 
εξγαζίεο δηαηήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο δνκηθψλ κεξψλ θαη ε επαλαθνξά ησλ κεξεκεηηψλ, ηα 
ζηεξίγκαηα ζηεξέσζεο ή αλάξηεζεο σο θαη θάζε πιηθφ, κθξνυιηθφ θαη εξγαζία ζχλδεζεο, 
ξχζκηζεο θαη ζηήξημεο γηα παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία. Οη απηνκαηηζκνί ηνπ 
αληιηνζηάζηνπ ζπκπιεξψλνληα  θαη εληάζζνληαη ζηνπο ήδε πθηζηάκελνπο ηεο γεψηξεζεο. 
Γηα έλα ηεκάρην, φπσο θαζνξίδεηαη αλσηέξσ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηά ρηιάδεο θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):7.000,00 
 
Άξζξν 31. 
Οηθνδνκηθά αληιηνζηάζηνπ. 
Κσδηθφο αλαζεψξεζεο ΟΗΚ 3215 (φπσο πεξηγξαθή ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εξγαζηψλ) 
Γηα ηελ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ, πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί 
ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξε θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ζχκθσλα 
κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή ησλ νηθνδνκηθψλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Πεξηιακβάλεηαη θάζε αλαγθαίν 
πιηθφ θαη εξγαζία γηα ηελ θαιή θαηαζθεπή ησλ νηθνδνκηθψλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 
Σν αληιηνζηάζην ζα θαηαζθεπαζηεί κπξνζηά απφ ηνλ νηθίζθν ηεο γεψηξεζεο Γ/Γ Εειεπηνχ, είλαη 
ππφγεην απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C 20/25 εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ θάηνςεο 7,00m επί 4,00m. 
Απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: α) ηνλ ζάιακν απνζήθεπζεο λεξνχ δηαζηάζεσλ 3,50m x 3,50m θαη 
χςνπο 2,50m θαη β) ηνλ ζάιακν αληιηψλ θαη βαλλψλ δηαζηάζεσλ 2,75m x 3,50m θαη χςνπο 4,00m 
κε επηζηέγαζε απφ θεξακνζθεπή. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο ηειεησκάησλ, εθηφο απφ ηηο εθζθαθέο, επηρψζεηο, 
μπινηχπνπο, ζθπξνδέκαηα, ζηδεξφ νπιηζκφ, ηζηκεληνθνλίεο, κνλψζεηο, πνπ ηηκνινγνχληαη κε 
πξνεγνχκελα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
Γηα έλα ηεκάρην, φπσο θαζνξίδεηαη αλσηέξσ. 
ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιά θαη κεδέλ ιεπηά.  (Αξηζκεηηθώο):1.000,00 
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