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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
                                                                                                                                                                                    

Aντικεί                          Αληηθεέκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγένπ εέλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλΪδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ εέλαη 

απαξαέηεηεο γηα ηελ Ϋληερλε νινθιάξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξΪθεηαη ζηα ινηπΪ Σεχρε 
ΓεκνπξΪηεζεο πνπ νξέδνληαη ζηε Γηαθάξπμε. 
1. Οη ηηκΫο κνλΪδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγένπ αλαθΫξνληαη ζε κνλΪδεο πιάξσο πεξαησκΫλσλ 

εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξΪθνληαη αλαιπηηθΪ παξαθΪησ, νη νπνέεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρά 
ηνπ Έξγνπ. Οη ηηκΫο κνλΪδνο πεξηιακβΪλνπλ φιεο ηηο δαπΪλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξηγξαθά 
ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιάξε θαη Ϋληερλε εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ, 
ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπΪ Σεχρε ΓεκνπξΪηεζεο. 
ΚακηΪ αμέσζε ά ακθηζβάηεζε δελ κπνξεέ λα ζεκειησζεέ, σο πξνο ην εέδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ 
κεραλεκΪησλ, ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα 
ρξεζηκνπνέεζεο ά κά κεραληθψλ κΫζσλ, εθηφο αλ Ϊιισο νξέδεηαη ζηα Ϊξζξα ηνπ παξφληνο. 
χκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ζηηο ηηκΫο κνλΪδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγένπ, ελδεηθηηθΪ θαη φρη 
πεξηνξηζηηθΪ πεξηιακβΪλνληαη ηα θΪησζη: 

1.1 ΚΪζε εέδνπο επηβΪξπλζε ησλ ελζσκαησκΫλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηΫιε, δαζκνχο, Ϋμνδα 
εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηα 
ηΫιε δηνδέσλ ησλ θΪζε εέδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κΫζσλ.  

1.2 Οη δαπΪλεο πξνκεζεέαο ησλ πΪζεο θχζεσο, ελζσκαησκΫλσλ θαη κε, θπξέσλ θαη βνεζεηηθψλ 
πιηθψλ, κεηαθνξΪο ηνπο ζηηο ζΫζεηο εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζάθεπζεο, θχιαμεο, 
επεμεξγαζέαο ηνπο (αλ απαηηεέηαη) θαη πξνζΫγγηζάο ηνπο, κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, 
ηηο αζθαιέζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιέεο ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ θαη ηηο απαηηνχκελεο πιΪγηεο 
κεηαθνξΫο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξΪ πιεξψλεηαη ηδηαηηΫξσο κε 
αληέζηνηρα Ϊξζξα ηνπ Σηκνινγένπ.  

 Οκνέσο νη δαπΪλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξΪ (κε ηελ ζηαιέα κεηαθνξηθψλ κΫζσλ) 
ησλ πιενλαδφλησλ ά/θαη αθαηΪιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε 
θαηΪιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκΫλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Πεξηβαιινληηθψλ 
Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξΪηεζεο. 

1.3 Οη δαπΪλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζέσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 
Η.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθΫο εηαηξεέεο, ά ζε Ϊιινπο εκεδαπνχο ά/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκΪησλ πνπ θαζνξέδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθΪζηνηε 
πιινγηθΫο πκβΪζεηο Δξγαζέαο (αδεέαο, νηθνγελεηαθνχ, ζΫζεσο, αλζπγηεηλάο εξγαζέαο, 
εμαηξεζέκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλάο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ Ϋξγσλ πνπ ε εθηΫιεζά ηνπο 
πξνβιΫπεηαη θαηΪ ηηο λπθηεξηλΫο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηΫξσο) θιπ, ηνπ πΪζεο θχζεσο 
πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηάησλ, ππαιιάισλ εξγνηαμηαθψλ 
γξαθεέσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκΪησλ θαη κεραλεκΪησλ, ηερληηψλ ζπλεξγεέσλ θιπ.) 
εκεδαπνχ ά αιινδαπνχ πνπ απαζρνιεέηαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ Ϋξγνπ, επέ ηφπνπ ά 
νπνπδάπνηε αιινχ. 

1.4 Οη δαπΪλεο εμαζθΪιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλΫγεξζεο γξαθεέσλ, 
εξγαζηεξέσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηΪζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθΪιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ 
ξεχκαηνο, ηειεθσληθάο ζχλδεζεο θαη απνρΫηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ, θαζψο 
θαη ινηπψλ απαηηνπκΫλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξΪηεζεο. 

1.5 Οη δαπΪλεο ιεηηνπξγέαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηΪζεσλ θαη επθνιηψλ θαη 
απνκΪθξπλζάο ηνπο κεηΪ ηελ πεξαέσζε ηνπ Ϋξγνπ, θαζψο θαη νη δαπΪλεο απνθαηΪζηαζεο ησλ 
ρψξσλ θαηΪ ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζέα θαη ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκΫλνπο 
Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

1.6 Οη θΪζε εέδνπο δαπΪλεο γηα ηελ εγθαηΪζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγέα εξγνηαμηαθνχ 
εξγαζηεξένπ, εΪλ πξνβιΫπεηαη, ηελ ιάςε θαη κεηαθνξΪ ησλ δνθηκέσλ θαη ηελ εθηΫιεζε ειΫγρσλ 
θαη δνθηκψλ, εέηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηάξην ά ζε θξαηηθφ ά ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξέζεσο ηεο 
Τπεξεζέαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξΪηεζεο. 

1.7 Οη δαπΪλεο εγθαηΪζηαζεο θαη ιεηηνπξγέαο κνλΪδσλ παξαγσγάο πξνθαηα-ζθεπαζκΫλσλ 
ζηνηρεέσλ, εθ’ φζνλ πξνβιΫπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξΪηεζεο, ζπγθξνηάκαησλ παξαγσγάο 



ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβεέν), ζθπξνδΫκαηνο, αζθαιηνκηγκΪησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ 
ρψξν ά εθηφο απηνχ.  
ηηο δαπΪλεο απηΫο πεξηιακβΪλνληαη: ε εμαζθΪιηζε ηνπ απαηηνπκΫλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπά ησλ 
ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη ινηπψλ Ϋξγσλ ησλ κνλΪδσλ, ε εγθαηΪζηαζε ηνπ απαηηνπκΫλνπ θαηΪ 
πεξέπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθΫο δαπΪλεο πΪζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 
κεηαθνξΫο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλΪδα θαη ησλ παξαγνκΫλσλ πξντφλησλ κΫρξη ηηο ζΫζεηο 
ελζσκΪησζάο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηΪζεσλ κεηΪ ην 
πΫξαο ησλ εξγαζηψλ, ε θαζαέξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βΪζεηο, ηνηρέα θιπ θαηαζθεπΫο απφ 
ζθπξφδεκα ά νπνηνδάπνηε Ϊιιν πιηθφ) θαη απνθαηΪζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ 
ηελ Τπεξεζέα θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο φξνπο.  
Οη σο Ϊλσ φξνη γηα ηελ απνμάισζε ησλ κνλΪδσλ θαη απνθαηΪζηαζε ησλ ρψξσλ Ϋρνπλ 
εθαξκνγά ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
(α)  Οηαλ ε εγθαηΪζηαζε ησλ κνλΪδσλ Ϋρεη γέλεη ζε ρψξν πνπ Ϋρεη παξαρσξεζεέ απφ ην 

Γεκφζην 
(β)  Οηαλ νη κνλΪδεο Ϋρνπλ αλεγεξζεέ κελ ζε ρψξνπο πνπ Ϋρεη εμαζθαιέζεη ν ΑλΪδνρνο, αιιΪ 

Ϋρεη δνζεέ πξνζσξηλά Ϊδεηα εγθαηΪζηαζεο-ιεηηνπξγέαο γηα ηηο αλΪγθεο ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ 
Ϋξγνπ. 

1.8 Σα πΪζεο θχζεσο αζθΪιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξΫο, ηα κεηαθνξηθΪ 
κΫζα, ηα κεραλάκαηα Ϋξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηΪζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπΫο αζθαιηζηηθΫο θαιχςεηο 
φπσο θαζνξέδνληαη ζηελ Δηδηθά πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

1.9 Οη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγά ηεο θπθινθνξέαο 
θαη ηελ ιάςε ησλ απαηηνπκΫλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κΫηξσλ, νη δαπΪλεο ησλ κΫηξσλ πξνζηαζέαο 
ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκΪησλ 
εξγαδνκΫλσλ ά ηξέησλ, ηεο απνθπγάο βιαβψλ ζε θηλεηΪ ά αθέλεηα πξΪγκαηα ηξέησλ, ηεο 
απνθπγάο ξχπαλζεο ξεκΪησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπΪλεο ησλ κΫηξσλ 
πξνζηαζέαο ησλ Ϋξγσλ ζε θΪζε θΪζε ηεο θαηαζθεπάο ηνπο αλεμαξηάησο ηεο επνράο ηνπ Ϋηνπο 
(εθζθαθΫο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, ζθπξνδεηάζεηο θιπ) θαη κΫρξη ηελ νξηζηηθά παξαιαβά ηνπο.  

1.10 Οη δαπΪλεο δηεμαγσγάο ησλ ειΫγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπΪλεο θαηαζθεπάο ησλ πΪζεο θχζεσο 
‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκΪησλ’’ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ Σ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 
δεκνπξΪηεζεο (κεηξάζεηο, εξγαζηεξηαθνέ Ϋιεγρνη θαη δνθηκΫο, αμέα πιηθψλ, ρξάζε κεραλεκΪησλ, 
εξγαζέα θιπ.) 

1.11 Οη δαπΪλεο δηΪζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγέαο ηνπ θπξένπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 
εμνπιηζκνχ θαη κΫζσλ (π.ρ. ηθξησκΪησλ, εξγαιεέσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπ 
Ϋξγνπ ζην πιαέζην ηνπ εγθεθξηκΫλνπ ρξνλνδηαγξΪκκαηνο, ζηηο νπνέεο πεξηιακβΪλνληαη ηα 
κηζζψκαηα, ε κεηαθνξΪ επέ ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηεέηαη), ε απνζάθεπζε, ε 
θχιαμε, ε αζθΪιηζε, νη απνδνρΫο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα 
ιηπαληηθΪ θαη ινηπΪ αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθΪ, νη επηζθεπΫο, νη κεηαθηλάζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ 
Ϋξγνπ, νη εκεξαξγέεο γηα νπνηαδάπνηε αηηέα, νη πΪζεο θχζεσο ζηαιέεο θαη θαζπζηεξάζεηο (πνπ 
δελ νθεέινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξένπ ηνπ Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζά ηνπο (εΪλ 
απαηηεέηαη) θαη ε απνκΪθξπλζά ηνπο απφ ην Δξγν.  
ΠεξηιακβΪλνληαη επέζεο νη πΪζεο θχζεσο δαπΪλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξεέηαη 
ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ά γηα νπνηαδάπνηε Ϊιιε αηηέα. 

1.12 Οη δαπΪλεο πξνκεζεέαο ά παξαγσγάο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξΪο ζηε ζΫζε 
ελζσκΪησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ απνζΫζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ 
πξνΫιεπζεο ιαηνκεέσλ, νξπρεέσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ ζηα νηθεέα Ϊξζξα ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγένπ αλαθΫξεηαη ξεηΪ φηη ε κεηαθνξΪ πιεξψλεηαη ηδηαέηεξα (Ϊξζξα πνπ 
επηζεκαέλνληαη κε αζηεξέζθν [*]).  

 ΠεξηιακβΪλνληαη νη δαπΪλεο πιχζεσο, αλΪκημεο ά εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 
αληαπνθξέλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ΜειΫηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθΫο, ιακβαλνκΫλσλ 
ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ  

1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξάζεηο, κεησκΫλε απφδνζε θαη κεηαθηλάζεηο κεραλεκΪησλ θαη 
πξνζσπηθνχ πνπ νθεέινληαη: 
(α)  ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθΪ επξάκαηα, δέθηπα Ο.Κ.Χ. 

θιπ.),  
(β)  ζηελ κε νινθιάξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξέσζεο ηκεκΪησλ ηνπ ρψξνπ εθηΫιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη παξΫρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθάο εθηΫιεζεο 
ησλ εξγαζηψλ),  

(γ)  ζηηο ηπρφλ ηδηαέηεξεο απαηηάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδέσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα 
απηΪ θνξεέο (ΤΠ.ΠΟ, Γ.Δ.Ζ, ΓΔΤΑx θιπ.),  

(δ)  ζηελ ελδερφκελε εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηΪ θΪζεηο ιφγσ ησλ σο Ϊλσ εκπνδέσλ,  
(ε)  ζηελ δηελΫξγεηα ησλ απαηηνπκΫλσλ κεηξάζεσλ, ειΫγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, 

εξγαζηεξηαθψλ, γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπΫο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 



πνπ πξνβιΫπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξΪηεζεο, εέηε ηα σο Ϊλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαέηεξα 
εέηε εέλαη αλεγκΫλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ο.Δ. ά ζε Ϊιια Ϊξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγένπ  

(ζη) ζηελ ιάςε κΫηξσλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο θπθινθνξέαο πεδψλ θαη νρεκΪησλ,  
(δ) ζε πξνζσξηλΫο ά κφληκεο θπθινθνξηαθΫο ξπζκέζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρά ηνπ Ϋξγνπ γηα 

νπνηαδάπνηε αηηέα (π.ρ. ενξηΫο, εξγαζέεο ζπληάξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, 
βιΪβεο ζε Ϊιια Ϋξγα, εθηΫιεζε Ϊιισλ Ϋξγσλ θιπ.). 

1.14 Οη δαπΪλεο ιάςεο κΫηξσλ γηα ηελ νκαιά θαη αζθαιά δηαθέλεζε πεδψλ θαη νρεκΪησλ ζηηο ζΫζεηο 
εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθΪ: 
(1) Οη δαπΪλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκΪησλ πιΪηνπο Ϋσο 3,0 m, γηα ηελ 

απνθαηΪζηαζε ηεο θπθινθνξέαο πεδψλ θαη νρεκΪησλ, φηαλ ηνχην θξέλεηαη απαηξαέηεην απφ 
ηελ Τπεξεζέα ά ηηο αξκφδηεο ΑξρΫο  

(2) Οη δαπΪλεο ιάςεο πξνζηαηεπηηθψλ κΫηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιά θπθινθνξέα 
πεδψλ θαη νρεκΪησλ ζηελ πεξέκεηξν ησλ ρψξσλ εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηεέηαη, 
άηνη γηα ηελ πεξέθξαμε ησλ νξπγκΪησλ θαη γεληθΪ ησλ ρψξσλ εθηΫιεζεο εξγαζηψλ, ηελ 
ελεκΫξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζάκαλζε θαη θσηεηλά ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ 
(πιελ εθεέλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειΫηε ζάκαλζεο θαη ηηκνινγεέηαη ηδηαηηΫξσο), ηελ 
πξνζσξηλά δηεπζΫηεζε θαη απνθαηΪζηαζε ηεο θπθινθνξέαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπΪλεο γηα 
ηελ απνκΪθξπλζε ησλ παξαπΪλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζάκαλζεο κεηΪ ηελ 
πεξαέσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιάξε απνθαηΪζηαζε ηεο αξρηθάο ζάκαλζεο. 

1.15 Οη δαπΪλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, 
πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηΪζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ 
αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ρΪξαμε ησλ επηκΫξνπο ζηνηρεέσλ ηνπ Ϋξγνπ, νη δαπΪλεο 
ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγάο (φηαλ απαηηεέηαη γηα ηελ πξνζαξκνγά ησλ ζηνηρεέσλ ηεο νξηζηηθάο 
κειΫηεο ζην αθξηβΫο αλΪγιπθν ηνπ εδΪθνπο ά πθηζηΪκελεο θαηαζθεπΫο), θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζρεδέσλ θαη ζρεδέσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπΪλεο αλέρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδέσλ ζηνλ ρψξν 
εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππΪξρνληα ζεκΫιηα, 
πςειφο νξηδνληαο ππνγεέσλ πδΪησλ, δέθηπα Οξγαληζκψλ Κνηλάο Χθειεέαο [ΟΚΧ]), θαζψο νη 
δαπΪλεο ζχληαμεο ηνπ ΠξνγξΪκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΠΠΔ), ηνπ ρεδένπ ΑζθΪιεηαο θαη 
Τγεέαο, ηνπ ΦαθΫινπ ΑζθΪιεηαο θαη Τγεέαο ηνπ Δξγνπ (ΑΤ-ΦΑΤ). 

1.16 Οη δαπΪλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ Ϋξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηΪζεσλ πνπ απαληψληαη ζην 
ρψξν ηνπ Ϋξγνπ, νη δαπΪλεο επαιάζεπζεο ησλ ζηνηρεέσλ εδΪθνπο κε ηνπνγξαθηθΫο κεζφδνπο 
θαζψο θαη νη δαπΪλεο ιάςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρεέσλ θαη’ αληηπαξΪζηαζε κε επξφζσπν ηεο 
Τπεξεζέαο θαη ζχληαμεο ησλ πΪζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδέσλ, πηλΪθσλ θαη ππνινγηζκψλ 
πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζέα πξνο Ϋιεγρν. 

1.17 Ζ δαπΪλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκΪησλ θαη πηλΪθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκΪησλ (φηαλ απηνέ δελ 
πεξηιακβΪλνληαη ζηε κειΫηε. 

1.18 Οη δαπΪλεο ελεκΫξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειΫηεο κε ηα ζηνηρεέα ησλ εληνπηδνκΫλσλ κε 
εξεπλεηηθΫο ηνκΫο ά θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ.  

1.19 Οη δαπΪλεο ησλ αληιάζεσλ (πιελ ησλ αληιάζεσλ θαηΪ ηελ θαηαζθεπά ηερληθψλ εληφο θνέηεο 
πνηακψλ ά ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ ππΪξρεη δπλαηφηεηα παξνρΫηεπζεο πξνο θπζηθφ ά ηερλεηφ 
απνδΫθηε πδΪησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ δηεπζεηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
επηθαλεηαθψλ, ππνγεέσλ θαη πεγαέσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα θαηαζθεπαδφκελα 
νζν θαη ηα ππΪξρνληα Ϋξγα θαη ην πεξηβΪιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιΫπεηαη δηαθνξεηηθΪ ζηα 
ηεχρε δεκνπξΪηεζεο. 

1.20 Οη δαπΪλεο δηαηάξεζεο, θαηΪ ηελ πεξένδν εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ Ϋξγνπ 
θαζαξνχ θαη απαιιαγκΫλνπ απφ μΫλα πξνο ην Ϋξγν αληηθεέκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., 
θαζψο θαη νη δαπΪλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηΪ ην ηΫινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη 
ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδάπνηε πξνζσξηλΫο θαηαζθεπΫο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκΫλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξέδεηαη. 

1.21 Οη δαπΪλεο πνπ απνξξΫνπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκΫλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 
εθαξκφδνληαη θαηΪ νπνηνλδάπνηε ηξφπν γηα ηελ Ϋληερλε εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.22 Οη δαπΪλεο δηακφξθσζεο πξνζβΪζεσλ, πξνζπειΪζεσλ θαη δαπΫδσλ εξγαζέαο ζηα δηΪθνξα 
ηκάκαηα ηνπ Ϋξγνπ, θαη γεληθΪ θΪζε βνεζεηηθάο θαηαζθεπάο πνπ ζα απαηηεζεέ ζε νπνηνδάπνηε 
ζηΪδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιΫπεηαη ηδηαέηεξε επηκΫηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε, 
θαζψο θαη νη δαπΪλεο απνμάισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη πεξηβαιινληηθάο 
απνθαηΪζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβΪζεσλ, πξνζπειΪζεσλ, δαπΫδσλ εξγαζέαο θ.ι.π.) εθηφο 
εΪλ ππΪξρεη Ϋγγξαθε απνδνρά ηεο Τπεξεζέαο γηα ηελ δηαηάξεζά ηνπο. 

1.23 Οη δαπΪλεο γηα ηελ πξνζηαζέα θαη ηελ εμαζθΪιηζε ηεο ιεηηνπξγέαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 
δηαζρέδνπλ εγθΪξζηα ηα νξχγκαηα ά επεξεΪδνληαη ηνπηθΪ απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζέεο, Σελ 
απνθιεηζηηθά επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη θζνξψλ ζηα δέθηπα απηΪ ζα θΫξεη, ηφζν 
αζηηθΪ φζν θαη πνηληθΪ θαη κΫρξη πεξαέσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν ΑλΪδνρνο ηνπ Δξγνπ. 

1.24 Οη δαπΪλεο πξφιεςεο θαη απνθαηΪζηαζεο θΪζε εέδνπο δεκηΪο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα 
θΪζε εέδνπο βιΪβε ά κε ζπλάζε θζνξΪ επέ πθηζηακΫλσλ θαηαζθεπψλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ 



εξγαζηψλ ά ηελ δηαθέλεζε βαξΫσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κΫζσλ κεγΪιεο 
ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκΪησλ θιπ) πνπ νθεέινληαη ζε κε ηάξεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδεέμεσλ ηεο Τπεξεζέαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηΪμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.25 Οη δαπΪλεο δηΪζεζεο γξαθεέσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ ΔπηβιΫπνπζα Τπεξεζέα, ζχκθσλα κε 
φζα αλαθΫξνληαη ζηελ Δ..Τ θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξΪηεζεο. 

1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιΫπεηαη ηδηαέηεξε πιεξσκά ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε: Οη πΪζεο θχζεσο δαπΪλεο 
γηα ηηο εξγνηαμηαθΫο νδνχο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιά δηαθέλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ 
θαηαζθεπάο ηνπ Δξγνπ (κέζζσζε ά εμαζθΪιηζε δηθαησκΪησλ δηΫιεπζεο απφ ηδησηηθά Ϋθηαζε, 
θαηαζθεπά ησλ νδψλ ά βειηέσζε ππαξρνπζψλ, ζάκαλζε, ζπληάξεζε), θαζψο θαη νη δαπΪλεο 
εμαζθΪιηζεο ησλ αλαγθαέσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ά αθαηαιιάισλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ (θαηαβνιά ηηκάκαηνο πξνο ηδηνθηάηεο, αλ απαηηεέηαη, εμαζθΪιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, 
θαηαζθεπά νδψλ πξνζπΫιαζεο ά επΫθηαζε ά βειηέσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθά δηακφξθσζε 
ησλ ρψξσλ κεηΪ ηελ πεξαέσζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκΫλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

1.27 Οη δαπΪλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηΫο ά λΫεο επηθΪλεηεο νδνζηξσκΪησλ γηα ηελ εθαξκνγά 
αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγέα νπψλ 
αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπΪλεο κεηαθνξΪο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ 
παξΪγνληαη σο απνηΫιεκα ησλ παξαπΪλσ εξγαζηψλ. 

1.28 Οη δαπΪλεο δηΪλνημεο ηνκψλ ά νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακΫλσλ αγσγψλ, θξεαηέσλ, ηερληθψλ 
Ϋξγσλ θ.ι.π., κε νπνηαδάπνηε κΫζα, γηα ηε ζχλδεζε λΫσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ 
πξνβιΫπεηαη ηδηΪηεξε πιεξσκά πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξΪηεζεο. 

1.29 Οη δαπΪλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξΪηεζεο λα εθπνλεζνχλ 
απφ ηνλ ΑλΪδνρν ρσξέο ηδηαέηεξε ακνηβά, φπσο κειΫηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκΪησλ θαη 
αζθαιηνκηγκΪησλ, κειΫηεο ηθξησκΪησλ θιπ. 

1.30 Οη δαπΪλεο Ϋθδνζεο ησλ απαηηνπκΫλσλ αδεηψλ εθηΫιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο ΑξρΫο, ηελ 
Πνιενδνκέα θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλάο Χθειεέαο, εθηφο αλ πξνβιΫπεηαη ηδηαέηεξε πιεξσκά 
πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξΪηεζεο. 

1.31 Οη δαπΪλεο ιάςεο κΫηξσλ γηα ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβΪιινληνο, απφ ηελ εγθαηΪζηαζε ηνπ 
Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κΫρξη θαη ηελ παξαιαβά ηνπ Έξγνπ, φπσο απηΪ θαζνξέδνληαη ζηηο ζρεηηθΫο 
κειΫηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ πξνβιΫπεηαη ηδηαέηεξε πιεξσκά πξνο ηνχην 
ζηα ηεχρε δεκνπξΪηεζεο. 

1.32 Οη δαπΪλεο δεκνζέεπζεο ηεο δηαθάξπμεο θαη θαηΪξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθΪ φιεο νη 
ππφινηπεο εηδηθΫο δαπΪλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν, φπσο απηΫο αλαθΫξνληαη ζηνπο 
ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξΪηεζεο ηνπ Έξγνπ. 

1.33 Οη δαπΪλεο ιάςεο κΫηξσλ γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγέαο ησλ 
ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρά ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δέθηπα χδξεπζεο, Ϊξδεπζεο, απνρΫηεπζεο θαη 
απνζηξΪγγηζεο, ηΪθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξΫκαηα θιπ), ηα νπνέα επεξεΪδνληαη απφ ηελ εθηΫιεζε 
ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαέηεξα φηαλ: 
(1) ηα δέθηπα εέλαη ζρεηηθΪ αλεπαξθά θαη επαέζζεηα ζε δπζκελά κεηαρεέξηζε, 
(2) ζα επηβαξπλζεέ ππΫξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν ΑλΪδνρνο δελ ιΪβεη κΫηξα 

γηα λα απνηξΫςεη ηελ εέζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθΫο, θπξέσο, ά Ϊιιεο 
εξγαζέεο. 

1.34 Οη δαπΪλεο ζπληάξεζεο ηνπ Ϋξγνπ κΫρξη ηελ νξηζηηθά ηνπ παξαιαβά. 
 Οη ηηκΫο κνλΪδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγένπ πξνζαπμΪλνληαη θαηΪ ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ 

(Γ.Δ.) θαη ΟθΫινπο ηνπ Αλαδφρνπ (Ο.Δ.), ζην νπνέν πεξηιακβΪλνληαη νη πΪζεο θχζεσο 
θξαηάζεηο ά ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπΪλεο δηνέθεζεο θαη επέβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζάκαλζεο 
εξγνηαμέσλ, θφξνη, δαζκνέ, αζθΪιηζηξα, ηφθνη θεθαιαέσλ θέλεζεο, πξνκάζεηεο εγγπεηηθψλ 
επηζηνιψλ, Ϋμνδα ιεηηνπξγέαο γξαθεέσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιά Ϋμνδα πΪζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θΫξδνο απφ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
Σν σο Ϊλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλΫξρεηαη ζε δΫθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ά εέθνζη νθηψ ηνηο 
εθαηφ (28%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βΪζεη ησλ ηηκψλ ηνπ 
Σηκνινγένπ ΠξνζθνξΪο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. 

  Ο Φφξνο ΠξνζηηζΫκελεο Αμέαο (Φ.Π.Α) επέ ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην 
ηνπ Έξγνπ. 

  ΔΪλ πξνθχςεη αλΪγθε εθηΫιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηΪδνπλ δηαθνξεηηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ 
Ϋλαληη παξεκθεξψλ πξνο απηΫο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηΪ 
φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξΪηεζεο, ά εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθΪ, νη 
εξγαζέεο απηΫο εέλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε Ϊξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγένπ κε αλαγσγά ησλ 
κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξΪδεηγκα: 
(1) ΓηΪηξεηνη ζσιάλεο ζηξαγγηζηεξέσλ, αγσγνέ απνρΫηεπζεο νκβξέσλ θαη αθαζΪξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, PVC θιπ 
 



Γηα νλνκαζηηθά δηΪκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιάλα δηαθνξεηηθά απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα 
ππνΪξζξα ησλ αληηζηνέρσλ Ϊξζξσλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγένπ θαη γηα αληέζηνηρν πιηθφ 
θαηαζθεπάο, θαηεγνξέα αληνράο θαη κΫζνδν πξνζηαζέαο, ζα γέλεηαη αλαγσγά ηνπ κάθνπο ηνπ 
ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιάλα ζε κάθνο ζσιάλα ηεο ακΫζσο κηθξφηεξεο ζην παξφλ Σηκνιφγην 
νλνκαζηηθάο δηακΫηξνπ, κε βΪζε ην ιφγν: 

     DN / DM  
  φπνπ  DN:  Ολνκαζηηθά δηΪκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιάλα 
   DM:  Ζ ακΫζσο κηθξφηεξε δηΪκεηξνο ζσιάλα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην παξφλ 

Σηκνιφγην. 
Αλ δελ ππΪξρεη κηθξφηεξε δηΪκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηεέηαη ε ακΫζσο κεγαιχηεξε 
ππΪξρνπζα δηΪκεηξνο. 
(2) Μφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκΫλεο πιΪθεο ηχπνπ FLEXCELL ά αλαιφγνπ 
Γηα πΪρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιΪθαο κεγαιχηεξν απφ ην πΪρνο ηεο ζπκβαηηθάο πιΪθαο ηνπ 
παξφληνο ηηκνινγένπ (12 mm), ζα γέλεηαη αλαγσγά ηεο επηθΪλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο 
πιΪθαο ζε επηθΪλεηα ζπκβαηηθάο πιΪθαο πΪρνπο 12 mm, κε βΪζε ην ιφγν:  

     DN / 12 
 φπνπ DN: Σν πΪρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιΪθαο ζε mm. 

(3) ηεγΪλσζε αξκψλ κε ηαηλέεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
Γηα πιΪηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλέαο κεγαιχηεξν απφ ην πιΪηνο ηεο ζπκβαηηθάο ηαηλέαο ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγένπ (240 mm), ζα γέλεηαη αλαγσγά ηνπ κάθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλέαο 
ζε κάθνο ζπκβαηηθά ηαηλέαο πιΪηνπο 240 mm, κε βΪζε ην ιφγν:  

     ΒN / 240  
 φπνπ ΒΝ: Σν πιΪηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλέαο ζε mm 

Παξεκθεξάο πξαθηηθά κπνξεέ λα Ϋρεη εθαξκνγά θαη ζε Ϊιιεο πεξηπηψζεηο Ϊξζξσλ ηνπ 
παξφληνο Σηκνινγένπ 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο  
Άξζξν 22.10.01   ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΜΔΜΟΝΧΜΔΝΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ ΑΠΟ ΑΟΠΛΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ ΜΔ  
                             ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΝΖΘΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΚΑΘΑΗΡΔΖ 

                                               (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΗΚ 2226) 
 

Καζαέξεζε θαη ηεκαρηζκφο κεκνλσκΫλσλ ζηνηρεέσλ αφπινπ ζθπξνδΫκαηνο παληφο εέδνπο, ζε 
νπνηαδάπνηε ζηΪζκε απφ ην δΪπεδν εξγαζέαο. πκπεξηιακβΪλνληαη νη δαπΪλεο ηνπ πΪζεο θχζεσο 
απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιεέσλ, ησλ ηθξησκΪησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξέμεσλ θαη ε 
ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγΫζσλ ζηνηρεέσλ ζθπξνδΫκαηνο θαη ε κεηαθνξΪ 
ηνπο ζηηο ζΫζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειΫηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 15-02-01-01 "ΚαζαηξΫζεηο ζηνηρεέσλ 
νπιηζκΫλνπ ζθπξνδΫκαηνο κε κεραληθΪ κΫζα". 

 
Σηκά αλΪ θπβηθφ κΫηξν (m3) πξαγκαηηθνχ φγθνπ πξν ηεο θαζαηξΫζεσο 
 
ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Δέθνζη νθηψ  
            Αξηζκεηηθψο : 28,00  
  

ΑΡΘΡΟ 2ο  
Άξζξν 22.20.01   ΚΑΘΑΗΡΔΖ ΠΛΑΚΟΣΡΧΔΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ ΠΑΝΣΟ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΟΗΟΤΓΖΠΟΣΔ ΠΑΥΟΤ   
                             ΥΧΡΗ ΝΑ  ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ ΠΡΟΟΥΖ ΣΖΝ ΔΞΑΓΧΓΖ ΑΚΔΡΑΗΧΝ ΠΛΑΚΧΝ    
                                                              (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΗΚ 2236) 

 

 Καζαέξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπΫδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδάπνηε πΪρνπο (ηζηκΫληνπ, 
καξκΪξνπ, ηχπνπ ΜΪιηαο, πνξζειΪλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιέζνπ, θιπ), κε ην θνλέακα 
ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδάπνηε ζηΪζκε απφ ην εδΪθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξΫζεσο πξνο θφξησζε.  
 
Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν (m2) 
 

     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : ΔπηΪ θαη ελελάληα ιεπηΪ  
                                   Αξηζκεηηθψο : 7,90  
 
ΑΡΘΡΟ 3ο  
Άξζξν Α-2         ΓΔΝΙΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΙΩΓΔ - ΗΜΙΒΡΑΥΩΓΔ    
                                               (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΓΟ 1123Α) 

   
ΓεληθΫο εθζθαθΫο, κε ηελ κεηαθνξΪ ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ 
νπνηαζδάπνηε ζπζηΪζεσο, αλεμαξηάησο βΪζνπο, πιΪηνπο θαη θιέζεσο πξαλψλ, ζε λΫν Ϋξγν ά γηα 
επΫθηαζε ά ζπκπιάξσζε ά δηαπιΪηπλζε ππΪξρνληνο, αλεμαξηάησο ηεο ζΫζεο εξγαζέαο θαη ησλ 
δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεέ (θνληΪ ά καθξηΪ, ρακειΪ ά πςειΪ ζρεηηθΪ κε ην ππΪξρνλ Ϋξγν), γηα 



νπνηνδάπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδάπνηε εθζθαπηηθφ κΫζν, ελ μεξψ ά κε παξνπζέα λεξψλ, ζχκθσλα 
κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00.  
 
Με ην Ϊξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη  επέζεο νη αθφινπζεο εθζθαθΫο ζε εδΪθε αλΪινγεο ζθιεξφηεηαο: 
 
αλνηρηψλ ηΪθξσλ γηα ην ηκάκα ηνπο πιΪηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηΪ ηεο κφξθσζεο ησλ 
πξαλψλ θαη ηνπ ππζκΫλα ηνπο,  
γηα ηε δεκηνπξγέα αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκΪησλ, 
ηξηγσληθψλ ηΪθξσλ κεηΪ ηεο κφξθσζεο ησλ πξαλψλ, φηαλ απηΫο θαηαζθεπΪδνληαη ζηε ζπλΫρεηα ησλ 
γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, 
γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο θαη πιΪηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m, 
ηερληθψλ Cut and Cover κεηΪ ησλ κΫηξσλ πξνζσξηλάο θαη κφληκεο αληηζηάξημεο ησλ πξαλψλ ησλ 
εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε Ϊιιν Ϊξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγένπ  
γηα ηε δεκηνπξγέα ζηνκέσλ ζεξΪγγσλ θαη Cut and Cover  
 
ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
ε πξνζΫγγηζε κεραλεκΪησλ θαη κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, ε εθζθαθά κε νπνηνδάπνηε κΫζν θαη ππφ 
νπνηεζδάπνηε ζπλζάθεο,  
ε απνζηξΪγγηζε ησλ πδΪησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκΫλα ηεο ζθΪθεο 
θαη ν ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ  
ε δηαινγά, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδάπνηε κεηαθνξηθφ κΫζν θαη ε κεηαθνξΪ ησλ 
πξντφλησλ ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ θαηΪιιεισλ ζην Ϋξγν (π.ρ. 
θαηαζθεπά επηρσκΪησλ) ά γηα απφξξηςε ησλ αθαηΪιιεισλ ά πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο 
ηειηθΫο ά πξνζσξηλΫο ζΫζεηο 
ε ελαπφζεζε ζε ηειηθΫο ά ελδηΪκεζεο ζΫζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζΫζεηο ησλ πξνζσξηλψλ 
απνζΫζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθΫο ζΫζεηο, θαζψο θαη ε δηΪζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ 
απφζεζεο ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 
ε αληηζηάξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθά φπνπ ηπρφλ απηά απαηηεέηαη, θαζψο θαη ε εθζΪκλσζε θνπά, 
εθξέδσζε θαη απνκΪθξπλζε δΫλδξσλ, αλεμαξηάησο πεξηκΫηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε. 
ε αληηκεηψπηζε πΪζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζχγρξνλε θπθινθνξέα, φπσο 
πεξηνξηζκΫλα κΫησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 
ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθΪθεο ησλ νξπγκΪησλ θΪησ απφ ηε "ζηξψζε Ϋδξαζεο νδνζηξψκαηνο" κΫρξη 
ηνπ βΪζνπο πνπ ιακβΪλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ΦΫξνπζαο Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Η.Δ), 
φπσο απηά νξέδεηαη ζηελ κειΫηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεέ ζε μεξΪ θαηλφκελε 
ππθλφηεηα έζε θαη' ειΪρηζην κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγρΪλεηαη εξγαζηεξηαθΪ θαηΪ ηελ 
ηξνπνπνηεκΫλε δνθηκά Proctor (Proctor Modified θαηΪ ΔΛΟΣ EN 13286-2).  
νη πΪζεο θχζεσο ζηαιέεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ 
ε επαλεπέρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειέσλ θαη ηΪθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, 
πνπ νη εθζθαθΫο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην Ϊξζξν απηφ, φηαλ δελ ππΪξρεη απαέηεζε ζπκπχθλσζεο 
Δπηζεκαέλεηαη φηη ε ηηκά εέλαη γεληθάο εθαξκνγάο αλεμΪξηεηα απφ ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο ζε κηα ά 
πεξηζζφηεξεο θΪζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηΫιεζεο ηνπ Ϋξγνπ ά Ϊιινπο 
ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο.  
 
 
Ζ απνμάισζε αζθαιηνηαπάησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζέαο ζηαζεξνπνηεκΫλσλ κε ηζηκΫλην, 
πιαθνζηξψζεσλ, δαπΫδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξεέζξσλ θαη ζηεξεψλ Ϋδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πΪζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ πνπ βξέζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ 
γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαέηεξα κε βΪζε ηα νηθεέα Ϊξζξα ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγένπ. 
 
 
ΔπηκΫηξεζε κε ιάςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κΫρξη ηα φξηα εθζθαθάο ησλ εγθεθξηκΫλσλ 
ζπκβαηηθψλ ζρεδέσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλέδεηαη φηη νπδεκέα 
απνδεκέσζε θαηαβΪιιεηαη ζηνλ ΑλΪδνρν γηα ηηο επέ πιΫνλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε κειΫηε 
εθζθαθΫο εθηφο εΪλ Ϋρεη δνζεέ εηδηθά εληνιά απφ ηελ Τπεξεζέα. 

 
Σηκά αλΪ θπβηθφ κΫηξν. 
0,70+10Υ0,19=2,60€ 

     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Γχν θαη εμάληα ιεπηΪ  
                                   Αξηζκεηηθψο : 2,60  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο  
Άξζξν Β1          EΚΚΑΦΗ ΘΔΜΔΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΦΡΩΝ ΥΩΡΙ ΣΗ ΥΡΗΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΩΝ Δ ΔΓΑΦΗ ΓΑΙΩΓΗ- 

                       ΗΜΙΒΡΑΥΩΓΗ    
 
                                                     (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΓΟ 2151) 

           
                         Δθζθαθά νξπγκΪησλ πιΪηνπο Ϋσο 5,0 m, νπνηνπδάπνηε βΪζνπο. γηα ηελ ζεκειέσζε ηερληθψλ  
                         Ϋξγσλ (ηνέρσλ, βΪζξσλ, θξεαηέσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπά αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρΫηεπζεο,  
                         απνζηξΪγγηζεο, Ο.Κ.Χ.,θιπ.), ζε θΪζε εέδνπο Ϋδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ά βξαρψδεο,  
                         πεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ πεηξσκΪησλ), κε νπνηνλδάπνηε  
                         εμνπιηζκφ, κε ά ρσξέο ρξάζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΣΔΠ 02-04- 
                         00-00 "ΔθζθαθΫο ζεκειέσλ ηερληθψλ Ϋξγσλ". 
 
                         ηελ ηηκά κνλΪδνο πεξηιακβΪλνληαη: 

                         Οη απαηηνχκελεο αληιάζεηο θαη ηα κΫηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ,                       

                         εθηφο Ϊλ ξεηΪ θαζνξέδεηαη ζηελ κειΫηε ε ηδηαέηεξε επηκΫηξεζε θαη πιεξσκά απηψλ 

                       Οη θΪζε εέδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξέμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ά θαηαθφξπθεο   

                       αληηζηεξέμεηο κε κεηαιιηθΪ πεηΪζκαηα θιπ), εθηφο Ϊλ ξεηΪ θαζνξέδεηαη ζηελ κειΫηε ε ηδηαέηεξε  

                        επηκΫηξεζε θαη πιεξσκά απηψλ 

                        Ζ θνπά, εθξέδσζε θαη απνκΪθξπλζε δΫλδξσλ νπνηαζδάπνηε πεξηκΫηξνπ ζηελ ζΫζε ηνπ  

                        νξχγκαηνο 

                        Ζ κφξθσζε ηνπ ππζκΫλα θαη ηκάκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα εέλαη δπλαηά ε  

                        δηΪζηξσζε ζθπξνδΫκαηνο ρσξέο ηε ρξάζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκΫιηα ηερληθψλ Ϋξγσλ,  

                        πεξηβιάκαηα αγσγψλ θιπ) 

                        Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκΫλα ηνχ νξχγκαηνο 

                        Ζ δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκΫλσλ δαπΫδσλ εξγαζέαο γηα ηελ εθζθαθά ά απνθνκηδά ησλ  

                        πξντφλησλ εθζθαθψλ 

                        Ζ δηαινγά, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξΪ ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε  

                        νπνηαδάπνηε απφζηαζε 

                        Ζ απφζεζε παξΪ ην ζθΪκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιάισλ απφ ηα πξντφληα  

                        εθζθαθάο γηα ηελ επαλεπέρσζε ηνπ απνκΫλνληνο φγθνπ ηνπ ζθΪκκαηνο κεηΪ ηελ θαηαζθεπά ηνπ  

                        ηερληθνχ Ϋξγνπ, νρεηνχ ά αγσγνχ  

                        Ζ επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθΫο θαηαζθεπΫο ά νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ ησλ  

                        παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο. 

                        Ζ απνμάισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξεέζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ  

                        ηζηκεληνζηξψζεσλ ζηελ ζΫζε ηνπ νξχγκαηνο 

                        Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηΫιεπζε πεδψλ θαη νρεκΪησλ θαη ηελ  

                        εμππεξΫηεζε ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξέλεο θαηΪιιεινπ πΪρνπο ά Ϊιιεο δηαηΪμεηο  

                        γεθχξσζεο) 

                        Ζ επαλεπέρσζε ηνπ απνκΫλνληνο φγθνπ ζθΪκκαηνο κε θαηΪιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 

                         Ζ θνπά ππΪξρνληνο αζθαιηηθνχ ηΪπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαέξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ  
                         θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκΫλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηΫξσο κε  
                         βΪζε ηα νηθεέα Ϊξζξα ηνπ Σηκνινγένπ. 
                         Σν παξφλ Ϊξζξν εθζθαθψλ ζεκειέσλ ηερληθψλ Ϋξγσλ θαη ηΪθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα  
                         επηθαλεέαο Ϋσο 100 m2, ά ζε επηκάθε νξχγκαηα πιΪηνπο Ϋσο 5,00 m αλεμΪξηεηα απφ ηελ  
                         επηθΪλεηα θΪηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθΫο ζεκειέσλ θαη ηΪθξσλ θαηαηΪζζνληαη ζην ζχλνιφ  
                         ηνπο ζηηο γεληθΫο εθζθαθΫο θαη πιεξψλνληαη κε βΪζε ηα νηθεέα Ϊξζξα ηνπ Σηκνινγένπ. 
                        Γηα ηελ επηκΫηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειέσλ σο αθεηεξέα κΫηξεζεο ηνπ βΪζνπο ιακβΪλεηαη ε  
                        ζηΪζκε ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιΫπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθΫο γξακκΫο πνπ  
                        θαζνξέδνληαη ζηελ κειΫηε (πιΪηνο ππζκΫλα, θιέζεηο παξεηψλ, βαζκέδξεο θαζ’ χςνο)/ 
 
                          Σηκά αλΪ θπβηθφ κΫηξν. 

 
        ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Έμη θαη νγδφληα πΫληε ιεπηΪ  

                                     Αξηζκεηηθψο : 6,85  
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
                       ΚΑΘΑΡΗΜΟ ΚΑΗ ΜΟΡΦΧΖ ΣΑΦΡΟΤ ΣΡΗΓΧΝΗΚΖ ΓΗΑΣΟΜΖ Ή ΣΑΦΡΟΤ ΔΡΔΗΜΑΣΟ , Δ  

                       ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ ΔΓΑΦΟ [ A 14 ]   
                             (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΓΟ  1310) 



 
                    Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκΫλα πθηζηΪκελεο ηΪθξνπ ηξηγσληθάο δηαηνκάο ά ηΪθξνπ  

                        εξεέζκαηνο, ζε θΪζε εέδνπο Ϋδαθνο, κε δηαζηΪζεηο θαη θιέζεηο πνπ θαζνξέδνληαη ζηε κειΫηε, πνπ ζα   

                        εθηειεζζεέ κε κεραληθΪ κΫζα ά/θαη εξγαιεέα ρεηξφο, κεηΪ ηεο κεηαθνξΪο ησλ πξντφλησλ ζε  

                        νπνηαδάπνηε απφζηαζε. 

 

                        ηελ ηηκά κνλΪδνο πεξηιακβΪλνληαη: 

 

                        ε δαπΪλε πξνζΫγγηζεο θαη ρξάζεο κεραληθψλ κΫζσλ,  

                        ε δαπΪλε ηεο εξγαζέαο θαζαξηζκνχ ηεο ηΪθξνπ θαη κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκΫλα ηεο ά   

                        ηνπ εξεέζκαηνο,  

                        ε δαπΪλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, ζηαιέαο εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξΪο ησλ παξαγνκΫλσλ πξντφλησλ  

                        ζε νπνηαδάπνηε απφζηαζε. 

 

                        Σν παξφλ Ϊξζξν Ϋρεη εθαξκνγά θαη ζηηο ηΪθξνπο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκάο κε πιΪηνο ππζκΫλα Ϋσο  

                        0,30 m. 

                        Σηκά αλΪ κΫηξν κάθνπο. 

 
        ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Δμάληα πΫληε ιεπηΪ 

                                     Αξηζκεηηθψο : 0,65  
ΑΡΘΡΟ 6ο  
                       ΓΗΑΜΟΡΦΧΖ ΣΑΜΠΧΣΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ ΔΞΧΣΔΡΗΚΧΝ ΥΧΡΧΝ[ 78.95]    

                             (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΗΚ 7316) 
 

ηακπσηφ δΪπεδν απφ ζθπξφδεκα πΪρνπο 10 cm πνηφηεηαο C16/20, κε δνκηθφ πιΫγκα Σ131 
πνηφηεηαο Β500C θαη έλεο πνιππξνππιελένπ ζε αλαινγέα 0,60 kg/m3, Ϋγρξσκν, κε επέπαζε 
ζθιεξπληηθνχ ρξψκαηνο, θαη ρξψκαηνο αξκψλ, ζηακπαξηζκΫλν κε εηδηθΪ θαινχπηα, ζε ζπλδπαζκφ 
κε θπβνιέζνπο γξαλέηε δηαζηΪζεσλ 10x10x10 cm, νηνπδάπνηε ζρεδένπ, κε νξηνζΫηεζε ηεο 
επηθΪλεηαο εθαξκνγάο κε θπβνιέζνπο 10x10x10 cm, ζηεξεσκΫλνπο κε θνλέακα ησλ 450 kg ηζηκΫληνπ 
ζηελ ππΪξρνπζα ππνδνκά, ζε γξακκηθφ ζρΫδην. 
 
Πιάξεο πεξαησκΫλε εξγαζέα θαη πιηθΪ επέ ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο 
παξαζθεπάο θαη δηΪζηξσζεο ζθπξνδΫκαηνο, ηηο νδεγέεο ηεο θαηαζθεπΪζηξηαο εηαηξεέαο θαη ηελ 
αξρηηεθηνληθά κειεηε. 
 
ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη:  
 
 ε ζθπξνδΫηεζε (αθνχ πξψηα ηαθηνπνηεζνχλ ηα θξεΪηηα ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηΪζεσλ θαη ηπρφλ 

Ϊιιεο θαηαζθεπΫο),  
 ε επέπαζε ζην λσπφ ζθπξφδεκα ηνπ ζθιεξπληηθνχ ρξψκαηνο (ζε ζθφλε) ζε δχν ζηξψζεηο 

θΪζεηεο κεηαμχ ηνπο (ζπλνιηθΪ 3 kg/m2) θαη ε ηειηθά επεμεξγαζέα ηεο πξνθχπηνπζαο επηθΪλεηαο. 
 ε απνηχπσζε ηνπ επηιεγκΫλνπ ζρεδένπ κε ηελ εηζπέεζε ησλ εηδηθσλ θαινππηψλ ζηελ επηθΪλεηα 

ηνπ ζθπξνδΫκαηνο. 
 ε θνπά ησλ αξκψλ δηαζηνιάο ζε θΪλλαβν πεξέπνπ 4,0 x 4,0 m, ζχκθσλα κε ηελ αξρηηεθηνληθά 

κειΫηε, κεηΪ ηελ πΪξνδν 12 σξψλ 
 ε πιχζε κε λεξφ θαη δηΪιπκα νμΫσλ γηα ηελ απνκΪθξπλζε ηνπ πιενλΪδνληνο ρξψκαηνο αξκψλ 

θαη ηελ απνθΪιπςε ηεο ηειηθάο επηθΪλεηαο. 
 ε πξνζηαζέα ηεο ηειηθάο επηθΪλεηαο κε κέα ζηξψζε απφ εηδηθφ ζθξαγηζηηθφ βεξλέθη (sealer) κε 

αλΪισζε 200 ml/m2. 
 
Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν (m2) 

 
     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : ΣξηΪληα ηξέα θαη εβδνκάληα ιεπηΪ  

                                   Αξηζκεηηθψο : 33,70  
 
ΑΡΘΡΟ 7ο  
                       ΔΠΗΣΡΧΔΗ ΓΑΠΔΓΧΝ ΜΔ ΚΤΒΟΛΗΘΟΤ [78.96  ]   
                                (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΗΚ 7452) 

 

Δπηζηξψζεηο δαπΫδσλ κε θπβνιέζνπο , δηαζηΪζεσλ 10x10x5 cm, νπνηνπδάπνηε ζρεδένπ, ρξψκαηνο 
θαη πθάο, ζχκθσλα κε ηελ κειΫηε. 
ΠεξηιακβΪλεηαη ζηελ κελ πεξέπησζε Ϋδξαζεο ζε πθηζηΪκελν ζθπξφδεκα, ε εθαξκνγά ζηξψζεο 
ηζηκεληνθνληΪκαηνο ησλ 350 kg ηζηκΫληνπ, ζηελ δε πεξέπησζε ηνπνζΫηεζεο επέ εδΪθνπο ε απέζσζε 
θαη ζπκπχθλσζε απηνχ κε δνλεηά θαζψο θαη ε  αξκνιφγεζε κε ςηιά ζξαπζηά Ϊκκν ελ μεξψ, ά κε 
θνλέακα ησλ 450 kg ηζηκΫληνπ. 
  



Πιάξσο πεξαησκΫλε εξγαζέα ηνπνζΫηεζεο, κε ηα απαηηνχκελα πιηθΪ θαη κηθξνυιηθΪ επέ ηφπνπ.  
 
Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν (m2) 
 

     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : αξΪληα πΫληε  
                                   Αξηζκεηηθψο : 45,00  

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
                      ΠΡΟΥΤΣΑ ΚΡΑΠΔΓΑ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ [Β – 51 ]     
                                (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΓΟ 2921) 

 

ΣνπνζΫηεζε πξνθαηαζθεπαζκΫλσλ θξαζπΫδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C20/25, δηαηνκάο 
πιΪηνπο 0,15 m θαη χςνπο 0,25 Ϋσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρΫδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειΫηεο, κε 
απφηκεζε, επζπγξΪκκσλ ά θακπχισλ, θαηΪ ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπά λεζέδσλ αζθαιεέαο, 
πεδνδξνκέσλ, θφκβσλ θ.ι.π., ηα νπνέα ζα παξαζθεπΪδνληαη ζε βηνκεραληθά εγθαηΪζηαζε κε δφλεζε 
θαη ζπκπέεζε, απνθιεηνκΫλεο ηεο παξαζθεπάο ηνπο επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ κε απηνζρΫδηνπο 
μπιφηππνπο.  
 
ΔθηΫιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 ‘’ΚξΪζπεδα, ξεέζξα θαη ηΪθξνη νκβξέσλ 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκΫλεο κε ζθπξφδεκα’’. 
 
ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη:  
ε πξνκάζεηα θαη κεηαθνξΪ ησλ θξαζπΫδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ 
ζθπξνδΫκαηνο ηεο βΪζεο Ϋδξαζεο,  
ε ηνπνζΫηεζά ηνπο ζε επζπγξακκέα ά θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζΫζεηο απφ ηα ζρΫδηα 
νξηδνληηνγξαθηθΪ θαη πςνκεηξηθΪ, κε ρξάζε ηεκαρέσλ κάθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεέα 
επηθΪλεηα, ε ζηεξΫσζε ησλ θξαζπΫδσλ κε θαηαζθεπά πέζσ απφ απηΪ ζπλερνχο πξέζκαηνο δηαηνκάο 
0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξέαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζά ηνπο κε 
ηζηκεληνθνλέα αλαινγέαο 650 kg ηζηκΫληνπ αλΪ m3 Ϊκκνπ. 
 
Σηκά αλΪ κΫηξν κάθνπο πιάξσο ηνπνζεηεκΫλνπ θξαζπΫδνπ ρσξέο ηελ βΪζε Ϋδξαζάο ηνπ, ε νπνέα 
επηκεηξΪηαη ηδηαηηΫξσο. 
 

     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : ΔλλΫα θαη εμάληα  
                                   Αξηζκεηηθψο : 9,60  
 
ΑΡΘΡΟ 9ο  
                     ΑΝΤΦΧΖ ΦΡΔΑΣΗΧΝ ΤΠΟΝΟΜΧΝ ΚΑΗ ΤΓΡΟΤΛΛΟΓΖ [ Υ. Β-85  ]    
                                        (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ 2548) 

 
Απνμάισζε πιαηζένπ Ϋδξαζεο θαιχκκαηνο πθηζηακΫλνπ θξεαηένπ κε πξνζνρά ψζηε λα κελ 
πξνζθιεζνχλ δεκηΫο, πξνζαξκνγά ηεο ζηΪζκεο ησλ ηνηρσκΪησλ ηνπ θξεαηένπ κε απνμάισζε ά 
εθαξκνγά ζηξψζεσο ηζρπξνχ ηζηκεληνθνληακΪηνο, πΪθησζε ηνπ πιαηζένπ Ϋδξαζεο ζηελ 
απαηηνχκελε ζηΪζκε κε αθξέβεηα ± 5 mm θαη επηκειάο αξκνιφγεζε κε ηελ πεξηβΪιινπζα λΫα 
πιαθφζηξσζε. Οη ηζηκεληνθνλέεο ηειηθάο δηακφξθσζεο γχξσ απφ ην πιαέζην Ϋδξαζεο ζα 
παξαζθεπΪδνληαη κε Ϊκκν ζαιΪζζεο γηα ηελ απνθπγά ξεγκαηψζεσλ, ά, ελαιιαθηηθΪ, ζα 
εθαξκφδνληαη επνμεηδηθΪ θνληΪκαηα.  
ηελ ηηκά δελ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ε αληηθαηΪζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ πιαηζένπ Ϋδξαζάο ηνπ. 
Σπρφλ απαηηνχκελα λΫα ρπηνζηδεξΪ θαιχκκαηα, ζα επηκεηξψληαη ηδηαηηΫξσο κε βΪζε ηα νηθεέα Ϊξζξα 
ηνπ ηηκνινγένπ.  
Σηκά αλΪ ηεκΪρην πιάξσο απνπεξαησκΫλεο εξγαζέαο (ηεκ), γηα θξεΪηηα επηθΪλεηαο θαιχκκαηνο Ϋσο 
0,50 m2. Γηα κεγαιχηεξα θξεΪηηα ε ηηκά ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ επέ ηνλ 
ζπληειεζηά Δ / 0,50, φπνπ Δ εέλαη ε επηθΪλεηα ηνπ θξεαηένπ βΪζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηΪζεσλ ηνπ 
θαιχκκαηνο. 
 

     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : αξΪληα θαη ηξηΪληα ιεπηΪ  
                                   Αξηζκεηηθψο : 40,30  
   
ΑΡΘΡΟ 10ο  
                       ΚΙΓΚΛΙΓΩΜΑΣΑ ΑΠΟ ΙΓΗΡΟΩΛΗΝΔ ΓΑΛΒΑΝΙΜΔΝΟΤ Φ 11/2" [Υ.64.16.02 ]     
 
                                        (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΗΚ 6417) 

 
                       Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ απφ νξηδφληηα ηκάκαηα θαη νξζνζηΪηεο απφ  
                       ΓαιβαληζκΫλνπο ζηδεξνζσιάλεο Φ11/2’’βαξΫσο ηχπνπ, κε φια ηα εηδηθΪ θνριησηΪ ηεκΪρηα θαη γεληθΪ   
                       ζηδεξνζσιάλεο, εηδηθΪ ηεκΪρηα, θαζψο θαη εξγαζέα πιάξνπο ηνπνζΫηεζεο, ρσξέο ηνλ ρξσκαηηζκφ. 
                         

 



 Σηκά αλΪ ηξΫρνλ κΫηξν (m) 
               

     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : ΓΫθα ηΫζζεξα  
                                   Αξηζκεηηθψο : 14,00     
 
ΑΡΘΡΟ 11ο  
                      ΚΗΓΚΛΗΓΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟΧΛΖΝΔ ΓΑΛΒΑΝΗΜΔΝΟΤ  Φ 2" [ Υ.64.16.03  ]  
                                                          (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΗΚ 6418) 
                       Καηαζθεπά θαη ηνπνζΫηεζε θηγθιηδψκαηνο απινχ απφ νξηδφληηα ηκάκαηα θαη νξζνζηΪηεο απφ  
                       ΓαιβαληζκΫλνπο ζηδεξνζσιάλεο Φ2’’βαξΫσο ηχπνπ, κε φια ηα εηδηθΪ θνριησηΪ ηεκΪρηα θαη γεληθΪ   
                       ζηδεξνζσιάλεο, εηδηθΪ ηεκΪρηα, θαζψο θαη εξγαζέα πιάξνπο ηνπνζΫηεζεο, ρσξέο ηνλ ρξσκαηηζκφ. 
                         
              
 Σηκά αλΪ ηξΫρνλ κΫηξν (κκ) 

 
     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : ΓΫθα ΫεπηΪ θαη ζαξΪληα ιεπηΪ  

                                   Αξηζκεηηθψο : 17,40  
 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
                      ΥΡΩΜΑΣΙΜΟΙ ΩΛΗΝΩΔΩΝ ΓΙΑΜΔΣΡΟΤ ΑΠΟ 11/4'' ΔΩ 2''[77.67.02]    
                                        (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΗΚ 7767.4) 

 

Υξσκαηηζκνέ ζσιελψζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειΫηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 03-10-03-00 "Αληηζθσξηαθά 
πξνζηαζέα θαη ρξσκαηηζκφο ζηδεξψλ επηθαλεηψλ". 
 
Σηκά αλΪ ηξΫρνλ κΫηξν (κκ) ζσιάλσλ  

 
     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Γχν θαη εέθνζη πΫληε ιεπηΪ  

                                   Αξηζκεηηθψο : 2,25  

 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
                      ΚΟΗΣΟΣΡΧΔΗ , ΠΔΡΗΒΛΖΜΑΣΑ ΑΓΧΓΧΝ , ΔΞΟΜΑΛΤΝΣΗΚΔ ΣΡΧΔΗ ΚΛΠ ΑΠΟ  
                      ΚΤΡΟΓΔΜΑ C12/15 [Β 29.2.2]   

                                          (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-2531) 
 
 

   Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ Ϋξγσλ, εμνκαιπληηθΫο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιέζεσλ,   
   πεξηβιάκαηα θαη βΪζεηο Ϋδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιάλσλ  
   απνρΫηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιάλσλ, ζηδεξνζσιάλσλ θΪζε εέδνπο θιπ), ζηξψζεηο θζνξΪο ζην  
   εζσηεξηθφ νρεηψλ, επΫλδπζε θνέηεο ξεκΪησλ θιπ. κε ρξάζε ζθπξνδΫκαηνο C12/15  
 

        ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Ογδφληα ελλΫα θαη νγδφληα ιεπηΪ  
                                     Αξηζκεηηθψο : 89,80  

 
ΑΡΘΡΟ 14ο  
                         ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΡΔΗΘΡΧΝ, ΣΡΑΠΔΕΟΔΗΓΧΝ ΣΑΦΡΧΝ, ΣΡΧΔΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΔΓΑΝΧΖ  
                         ΓΔΦΤΡΧΝ ΚΛΠ ΜΔ ΚΤΡΟΓΔΜΑ C16/20[ Β 29.3.1]   
 
                                                             (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΓΟ 2532) 
 
                           Καηαζθεπά θξαζπΫδσλ, ξεέζξσλ, επελδεδπκΫλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηΪθξσλ,           
                           θνηηνζηξψζεσλ, επελδξχζεσλ θνέηεο ξεκΪησλ, ηνέρσλ πνπ δελ αλάθνπλ ζηελ θαηεγνξέα  
                           "ιεπηνηνέρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζέαο ζηεγΪλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 Ϊνπιν  
                           ά ειαθξψο νπιηζκΫλν. 
 

         ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Δλελάληα ηΫζζεξα θαη εέθνζη ιεπηΪ 
                                       Αξηζκεηηθψο : 94,20  
 

ΑΡΘΡΟ 15ο  
                         ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΟΠΛΗΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΧΝ , ΥΑΛΤΒΓΗΝΟ ΓΟΜΗΚΟ ΠΛΔΓΜΑ B500C [Β 30.3].    
 
                                                            (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΤΓΡ 7018) 
 
                           Πξνκάζεηα θαη κεηαθνξΪ επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ ρΪιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδΫκαηνο πΪζεο θχζεσο                      
                           πξνζΫγγηζε ζηελ ζΫζε ελζσκΪησζεο κε νπνηνδάπνηε κΫζνλ θαη ηνπνζΫηεζά ηνπ ζχκθσλα κε ηα      
                           ζρΫδηα νπιηζκνχ. ΔθηΫιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο    
                           ζθπξνδεκΪησλ" 



 
                           Ζ ηνπνζΫηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γέλεηαη κφλνλ κεηΪ ηελ παξαιαβά ηνπ μπινηχπνπ ά ηεο   
                           επηθαλεέαο Ϋδξαζεο ηνπ ζθπξνδΫκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκΫλσλ δαπΫδσλ θιπ). 
 
                          Ο ρΪιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκΪησλ επηκεηξΪηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλΪ θαηεγνξέα νπιηζκνχ        
                          (ρΪιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθΪ πιΫγκαηα) βΪζεη αλαιπηηθψλ ΠηλΪθσλ Οπιηζκνχ.  
 
                          ΔΪλ νη πέλαθεο απηνέ δελ ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ εγθεθξηκΫλε κειΫηε ηνπ Ϋξγνπ ζα  
                          ζπληΪζζνληαη κε κΫξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβΪιινληαη ζηελ Τπεξεζέα πξνο Ϋιεγρν θαη  
                          ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ Ϋλαξμε ηεο ηνπνζΫηεζεο ηνπ νπιηζκνχ.  
 
                          Οη Πέλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βΪζεη ησλ ζρεδέσλ ηεο κειΫηεο θαη ζα πεξηιακβΪλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο  
                          δηαζηΪζεηο ησλ ξΪβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακΫηξνπο, ηηο ζΫζεηο ηνπνζΫηεζεο θαη ηα κάθε  
                          ππεξθΪιπςεο, ηα βΪξε αλΪ ηξΫρνλ κΫηξν θαηΪ δηΪκεηξν, ηα επέ κΫξνπο θαη ηα νιηθΪ κάθε ησλ  
                          ξΪβδσλ, ηα κεξηθΪ βΪξε αλΪ δηΪκεηξν θαη ην νιηθφ βΪξνο. Οη σο Ϊλσ Πέλαθεο Οπιηζκνχ, κεηΪ ηελ  
                          παξαιαβά ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ηελ Τπεξεζέα θαη ζα απνηεινχλ  
                          ηελ επηκΫηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 
 
                          Σν αλΪ ηξΫρνλ κΫηξν βΪξνο ησλ ξΪβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγέδεηαη κε βΪζε ηνλ πέλαθα 3-1 ηνπ  
                          ΚΣΥ-2008, ν νπνένο παξαηέζεηαη ζηελ ζπλΫρεηα. ε θακκέα πεξέπησζε δελ γέλεηαη απνδεθηφο ν  
                          πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαένπ βΪξνπο ησλ ξΪβδσλ βΪζεη δπγνινγένπ. 

 

Ολνκ.  
δηΪκεηξνο 

(mm) 

Πεδέν εθαξκνγάο 

Ολνκ. 
δηαηνκά  
(mm

2
) 

Ολνκ.  
κΪδα/ 
κΫηξν  
(kg/m) 

ΡΪβδνη 
Κνπινχξεο θαη 

επζπγξακκηζκΫλα 
πξντφληα 

Ζιεθηξν-
ζπγθνιιεκΫλα 
πιΫγκαηα θαη 
δηθηπψκαηα 

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 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
                ηηο επηκεηξνχκελεο κνλΪδεο, πΫξαλ ηεο πξνκάζεηαο, κεηαθνξΪο επέ ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη       
                ηνπνζΫηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβΪλνληαη αλεγκΫλα ηα αθφινπζα: 
                Ζ ζχλδεζε ησλ ξΪβδσλ θαηΪ ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμΪξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιΪμ, κε  
                ζχξκα πΪρνπο αλΪινγα κε ηε δηΪκεηξν θαη ηε ζΫζε ηνπ νπιηζκνχ ά κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ   
                πεξέπησζε εγρχησλ παζζΪισλ.  
                Ζ πξνκάζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο.  
                Ζ πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε απνζηαηάξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθΪιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ  
                κειΫηε πΪρνπο επηθΪιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηΪ ISO 15835-2),. 
                Οη πιΪγηεο κεηαθνξΫο θαη ε δηαθέλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδάπνηε χςνο απφ ην δΪπεδν εξγαζέαο.  
                Ζ ηνπνζΫηεζε ππνζηεξηγκΪησλ (θαβέιηεο, αλαβνιεέο) θαη εηδηθψλ ηεκαρέσλ αλΪξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα          
                απαηηεζνχλ (εξγαζέα θαη πιηθΪ). 
                Ζ απνκεέσζε θαη θζνξΪ ηνπ νπιηζκνχ θαηΪ ηελ θνπά θαη θαηεξγαζέα . 
                Σηκά αλΪ ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκΫλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειΫηε. 
 

         ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Έλα θαη δεθαπΫληε ιεπηΪ  
                                       Αξηζκεηηθψο : 1,15  

 
 



ΑΡΘΡΟ 16ο  
                   ΤΠΟΒΑΖ ΟΓΟΣΡΧΗΑ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΤ ΠΑΥΟΤ[ Γ- 1.1  ]   
 

 (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-3121.Β) 
 

                 Καηαζθεπά ππφβαζεο νδνζηξσζέαο κεηαβιεηνχ πΪρνπο απφ ζξαπζηΪ αδξαλά πιηθΪ  
                 ζηαζεξνπνηνπκΫλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκΪησλ απφ  
                 αζχλδεηα αδξαλά πιηθΪ", κε ζπκπχθλσζε θαηΪ ζηξψζεηο κεγέζηνπ ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο θΪζε  
                 ζηξψζεο 0,10 m, αλεμΪξηεηα απφ ηε κνξθά θαη ηελ Ϋθηαζε ηεο επηθΪλεηαο θαηαζθεπάο, ζε ππαέζξηα ά  
                 ππφγεηα Ϋξγα. 
                 ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
                 ε πξνκάζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνράο, 
                 ε κεηαθνξΪ ηνπο επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε, 
                  ε δηΪζηξσζε, δηαβξoxά θαη πιάξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειΫηε  
                  γεσκεηξηθά επηθΪλεηα. 
                  Ζ επηκΫηξεζε ζα γέλεηαη κε γεσκεηξηθά ρσξνζηΪζκεζε θαηΪ δηαηνκΫο πξηλ θαη κεηΪ ηελ θαηαζθεπά ηεο   
                  ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηελ κειΫηε.  
 
                  Σηκά αλΪ θπβηθφ κΫηξν ζπκππθλσκΫλεο ππφβαζεο κεηαβιεηνχ πΪρνπο  
                  11,50+65Υ0,19 = 23,85 € 
 

 ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Δέθνζη ηξέα θαη νγδφληα πΫληε ιεπηΪ 
                                Αξηζκεηηθψο : 23,85  

 
ΑΡΘΡΟ 17ο  
                  ΒΑΖ ΠΑΥΟΤ 0,10 Μ   (ΠΣΠ Ο-155) [Γ- 2.2  ]   
 

                        (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-3211.Β) 
 

                  Καηαζθεπά ζηξψζεο βΪζεο νδνζηξσζέαο ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηΪ αδξαλά πιηθΪ  
                  ζηαζεξνπνηνπκΫλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκΪησλ απφ  
                  αζχλδεηα αδξαλά πιηθΪ", αλεμΪξηεηα απφ ηε κνξθά θαη ηελ Ϋθηαζε ηεο επηθΪλεηαο θαηαζθεπάο, ζε  
                  ππαέζξηα ά ππφγεηα Ϋξγα. 
                  ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
                  ε πξνκάζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνράο,  
                  ε κεηαθνξΪ ηνπο επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε,  
                  ε δηΪζηξσζε, δηαβξoxά θαη πιάξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειΫηε   
                  γεσκεηξηθά επηθΪλεηα. 
                  Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν ζηξψζεο βΪζεο ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο 0.10 m  
 

 ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Γχν θαη ζαξΪληα ηξέα ιεπηΪ 
                                Αξηζκεηηθψο : 2,43  

 
ΑΡΘΡΟ 18ο  
                   ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΑΦΑΛΣΗΚΧΝ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΧΝ ΣΗ ΘΔΔΗ ΟΡΤΓΜΑΣΧΝ ΤΠΟΓΔΗΧΝ  
                   ΓΗΚΣΤΧΝ[4.09]        
 

                        (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-4521 Β) 
       

                       Γηα ηηο εξγαζέεο πιάξνπο επαλαθνξΪο ελφο ηεηξαγσληθνχ κΫηξνπ απνμεισζΫληνο αζθαιηηθνχ  
                      νδνζηξψκαηνο, άηνη: 
 
                       1.  Καηαζθεπά ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζέαο κε αδξαλά πιηθΪ ιαηνκεένπ, ζπκππθλσκΫλνπ  
                              πΪρνπο 0,10 m  
                       2.  Καηαζθεπά ζηξψζεο βΪζεο νδνζηξσζέαο κε αδξαλά πιηθΪ ιαηνκεένπ, ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο  
                             0,10 m  
                       3. Αζθαιηηθά πξνεπΪιεηςε   
                       4.  Αζθαιηηθά ζηξψζε βΪζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε  
                             εγθαηΪζηαζε, ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο 50 mm   
                       5.  Αζθαιηηθά ζηξψζε θπθινθνξέαο κε αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε  
                             κφληκε εγθαηΪζηαζε, ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο 50 mm κε ηελ αληέζηνηρε αζθαιηηθά ζπγθνιιεηηθά  
                             επΪιεηςε   
                        ΠεξηιακβΪλεηαη ε πξνκάζεηα θαη κεηαθνξΪ επέ ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκΫλσλ πιηθψλ, ε ιάςε  
                        κΫηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθΫο ξπζκέζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ  
                        θαη κΫζσλ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγά θαη απνκΪθξπλζε ηπρφλ  
                        πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξάζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηΪ  
                        ηελ νινθιάξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
                         Σν παξφλ Ϊξζξν Ϋρεη εθαξκνγά αλεμαξηάησο ηεο εθηΪζεσο ησλ απνθαηαζηΪζεσλ θαη ησλ  
                         θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηελ ζΫζε εθηΫιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επηκΫξνπο εξγαζέεο ζα  



                         εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα αληέζηνηρα Ϊξζξα ηνπ ηηκνινγένπ Ϋξγσλ νδνπνηέαο  
                         (ΝΔΣ ΟΓΟ). 
 
                         Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν (m2) πιάξνπο απνθαηΪζηαζεο νδνζηξψκαηνο. 
                                                                          

   ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : ΓΫθα νθηψ θαη πελάληα 
                                Αξηζκεηηθψο : 18,50 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 19ο  
                     ΣΟΜΖ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ ΜΔ ΑΦΑΛΣΟΚΟΠΣΖ [ Γ-1  ]       

                        (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΗΚ -2269(α)) 
 

                      Σνκά νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ά Ϊνπιν ζθπξφδεκα Ϊνπιν, νπνηνπδάπνηε πΪρνπο, κε  
                      ρξάζε αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιεένληαη απνμειψζεηο Ϋμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο  
                      θνπάο θαη λα πξνθπιΪζζεηαη ην παξακΫλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 
                       Ζ απνμάισζε ηνπ απνθνπηνκΫλνπ ηκάκαηνο θαη ε απνκΪθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαέξεζεο,                                                                                                           
                       ηηκνινγνχληαη σο ‘’Δθζθαθά ζε Ϋδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο’’  
                      Σηκά αλΪ ηξΫρνλ κΫηξν ηνκάο νδνζηξψκαηνο κε αζθαιηνθφπηε. 
 

     ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Έλα 
                                Αξηζκεηηθψο : 1,00 
 

ΑΡΘΡΟ 20ο  
                      ΑΠΟΞΔΖ ΑΦΑΛΣΗΚΟΤ ΟΓΟΣΡΧΜΑΣΟ (ΦΡΔΕΑΡΗΜΑ) Δ ΒΑΘΟ ΔΧ 4 CM. [Γ 2.1]     
 
                        (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν  ΟΓΟ 1132) 

                       
                         Απφμεζε (θξεδΪξηζκα) ζηξψζεσλ πθηζηακΫλνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο κε ρξάζε απνμεζηηθνχ  
                        κεραλάκαηνο (θξΫδαο), ζην πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειΫηε βΪζνο, κε νκαιά θαη εληαέαο θιέζεο  
                        ηειηθά επηθΪλεηα, θαη θαηΪ ηα ινηπΪ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-14-00 ‘’Απφμεζε (θξεδΪξηζκα)  
                        αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο’’. 
                        ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
                        Ζ πξνζθφκηζε, ιεηηνπξγέα θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ κεραλάκαηνο 
                        Ζ θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επέ απηνθηλάηνπ θαη ε κεηαθνξΪ ηνπο ζηηο πξνβιεπφκελεο  
                        απφ ηελ κειΫηε ζΫζεηο νξηζηηθάο απφζεζεο ά αλαθχθισζεο 
                        Ο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλεέαο απφμεζεο κε κεραληθφ ζΪξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθά ππνβνάζεζε 
                        Οη ζηαιέεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ  
                        Οη θπθινθνξηαθΫο ξπζκέζεηο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ κε εθαξκνγά πξνζσξηλάο  
                        εξγνηαμηαθάο ζάκαλζεο 
 
                        Σηκά γηα Ϋλα ηεηξαγσληθφ κΫηξν (m2) πιάξσο ηειεησκΫλεο εξγαζέαο εθζθαθάο - θξεδαξέζκαηνο  
                        πθηζηΪκελνπ νδνζηξψκαηνο. 
 

       ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Έλα θαη δεθαπΫληε ιεπηΪ 
                                      Αξηζκεηηθψο : 1,15  

 
 
ΑΡΘΡΟ 21ο 
                        ΆΦΑΛΣΗΚΖ ΠΡΟΔΠΑΛΔΗΦΖ  [Γ-3] 
                              (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-4110) 

 
                        ΠξνεπΪιεηςε αλαζθΪιησηεο επηθΪλεηαο κε αζθαιηηθφ δηΪιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ά κε φμηλν αζθαιηηθφ  
                        γαιΪθησκα, αλεμΪξηεηα απφ ηελ Ϋθηαζε θαη ηε κνξθά ηεο επηθΪλεηαο, ζε ππαέζξηα θαη ππφγεηα  
                        Ϋξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθά πξνεπΪιεηςε". 
                        ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
                        ε πξνκάζεηα ηεο αζθΪιηνπ, ηνπ πεηξειαένπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ  
                        παξαζθεπΪζκαηνο θαη ε κεηαθνξΪ ηνπο επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε,  
                        ε δηαθέλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπά ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζΫξκαλζε, ελαπνζάθεπζε,  
                        θχιαμε θιπ.),  
                        ν θαζαξηζκφο ηεο επηθΪλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεέ κε κεραληθφ ζΪξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθά  
                        ππνβνάζεζε,  
                        ε κεηαθνξΪ θαη δηΪρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ά ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν  
                        δηαλνκΫα αζθΪιηνπ (Federal),  
                        ε επαλαζΫξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηΪρπζε (φηαλ απαηηεέηαη),  
                        ε ελδερφκελε δηΪζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθΪιπςεο κε ηελ αμέα παξαγσγάο ά πξνκάζεηαο θαη  



                        κεηαθνξΪο απηνχ ζηνλ ηφπν δηΪζηξσζεο. 
                        Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν αζθαιηηθάο πξνεπΪιεηςεο. 

 
       ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο : Έλα θαη εέθνζη ιεπηΪ 

                               Αξηζκεηηθψο : 1,20  
 

ΑΡΘΡΟ 22ο 
                       ΆΦΑΛΣΗΚΖ ΤΓΚΟΛΛΖΣΗΚΖ ΔΠΑΛΔΗΦΖ [Γ-4] 

   (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-4120) 

 
                        πγθνιιεηηθά επΪιεηςε επέ αζθαιηηθάο ζηξψζεο ά επέ ζθπξνδΫκαηνο (π.ρ. πξνζηαζέαο  
                        κεκβξαλψλ ζηεγαλνπνέεζεο ηερληθψλ ζηΫςεο), κε αζθαιηηθφ δηΪιπκα ηχπνπ ΜΔ-5 ά θαζαξά  
                        Ϊζθαιην ά αζθαιηηθφ γαιΪθησκα ηαρεέαο δηΪζπαζεο, αλεμΪξηεηα απφ ηελ Ϋθηαζε θαη ηε κνξθά ηεο   
                        επηθΪλεηαο, ζε ππφγεηα θαη ππαέζξηα Ϋξγα. 
                        ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
                        ε πξνκάζεηα ηεο αζθΪιηνπ, ηνπ πεηξειαένπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ  
                        παξαζθεπΪζκαηνο θαη ε κεηαθνξΪ ηνπο επέ ηφπνπ ηνπ Ϋξγνπ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε,  
                        ε δηαθέλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπά ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζΫξκαλζε, ελαπνζάθεπζε,  
                        θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθΪλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεέ κε κεραληθφ ζΪξσζξν θαη  
                        ρεηξσλαθηηθά ππνβνάζεζε, 
                        ε κεηαθνξΪ θαη δηΪρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ά ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν  
                        δηαλνκΫα αζθΪιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζΫξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηΪρπζε (φηαλ  
                        απαηηεέηαη).  
                        Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν αζθαιηηθάο ζπγθνιιεηηθάο επΪιεηςεο. 
 
                        ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο:   αξΪληα πΫληε ιεπηΪ 
                                                            Αξηζκεηηθψο:  0,45 
 

 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

                               ΑΦΑΛΣΗΚΖ ΗΟΠΔΓΧΣΗΚΖ ΣΡΧΖ ΜΔΣΑΒΛΖΣΟΤ ΠΑΥΟΤ [Γ-6 ]                           
                                   (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-4421Β) 

                       
                         Καηαζθεπά αζθαιηηθάο ηζνπεδσηηθάο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πΪρνπο, ζε ππφγεηα θαη ππαέζξηα Ϋξγα,  
                         αλεμΪξηεηα απφ ηελ Ϋθηαζε θαη ηε κνξθά ηεο επηθΪλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ  
                         ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηΪζηαζε κε ζξαπζηΪ αδξαλά πιηθΪ ιαηνκεένπ, ηχπνπ Α 31,5 ά Α 40,  
                         ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκΫλε κειΫηε ζπλζΫζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "ΑζθαιηηθΫο ζηξψζεηο  
                         θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδΫκαηνο".  
                         ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
                         ε παξαγσγά ά πξνκάζεηα θαη κεηαθνξΪ ησλ θαηΪιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθΪιηνπ κΫρξη  
                         ηελ εγθαηΪζηαζε παξαγσγάο ηνπ αζθαιηνκέγκαηνο 
                         ε παξαγσγά ηνπ αζθαιηνκέγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκΫλε κειΫηε ζπλζΫζεσο  
                         ε κεηαθνξΪ ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκέγκαηνο επέ ηφπνπ, ε δηΪζηξσζά ηνπ κε fηnisher 
                         ε ζηαιέα ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ 
                         ε θπιέλδξσζε ηνπ αζθαιηνκέγκαηνο (αξρηθά, ελδηΪκεζε-εληαηηθά θαη ηειηθά), ψηε λα πξνθχςεη ε                         
                         πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθά πθά θαη νκαιφηεηα   ε πιάξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειάο                
                         ηζνπΫδσζε ησλ δηακάθσλ θαη εγθαξζέσλ ελψζεσλ γηα ηελ  
                         εμΪιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
                         νη πξνεξγαζέεο ζε λΫα ά παιαηΪ αζθαιηηθΪ νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγέα ηξηγσληθψλ  
                         εγθνπψλ θνληΪ ζε ξεέζξα θαη θξεΪηηα, ζθνχπηζκα, απνκΪθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ  
                         πξνΫξρνληαη απφ απηΫο ηηο εξγαζέεο θιπ.).  
                         ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλεηαη θαη ε αμέα ηεο αζθΪιηνπ. Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθά  
                         πξνεπΪιιεηςε ά ζπγθνιιεηηθά επΪιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαέηεξα. 
                         ΔπηκΫηξεζε κε ιάςε δηαηνκψλ πξφ θαη κεηΪ ηελ δηΪζηξσζε θαη αλαγσγά ηνπ φγθνπ ζε βΪξνο κε              
                         βΪζε ηα απνηειΫζκαηα εξγαζηεξηαθάο εμΫηαζεο ππξάλσλ, ά κε βΪζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκΫλνπ   
                         πξνο δηΪζηξσζε αζθαιηνκέγκαηνο. 
                         Σηκά αλΪ ηφλν δηαζηξσζΫληνο αζθαιηνκέγκαηνο.  
                          87,60 + ηεθκαξηά κεηαθνξΪ(65Υ0,19)/1,70 + = 94,86 
 
                          ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο:  Δλελάληα ηΫζζεξα  θαη νγδφληα Ϋμε ιεπηΪ 
                                      Αξηζκεηηθψο:  94,86 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο        
                  ΑΦΑΛΣΙΚΗ ΣΡΩΗ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΣΙΚΗ ΟΓΟΤ [Γ-8.4 ]                           
                      (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-4521Β) 
 
                       Καηαζθεπά αζθαιηηθάο ζηξψζεσο θπθινθνξέαο αζηηθάο νδνχ επέ ππΪξρνληνο αζθαιηηθνχ ηΪπεηα ά         
                       κεηΪ ηελ εθηΫιεζε εξγαζηψλ απφμεζεο (θξεδαξέζκαηνο), κε αζθαιηνζθπξφδεκα ηχπνπ Α 12,5 ά Α  



                       20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκΫλε κειΫηε ζπλζΫζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "ΑζθαιηηθΫο  
                       ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδΫκαηνο", ζπκππθλσκΫλνπ πΪρνπο 50 mm, αζηηθψλ  
                       νδψλ, κε ρξάζε δηαζηξσηά αζθΪιηνπ (finisher).  
                       ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
                        Οη πΪζεο θχζεσο δπζρΫξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ, ε πξνεηδνπνέεζε ησλ νδεγψλ λα κελ  
                        ζηαζκεχνπλ ηα νράκαηΪ ηνπο ζηηο πξνο αζθαιηφζηξσζε νδνχο κε επδηΪθξηηα Ϋληππα κελχκαηα,  
                        θαζψο θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε κεηαθέλεζε ησλ νρεκΪησλ κε ζπκκνξθσζΫλησλ νδεγψλ.  
                        Ζ δηΪλνημε νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα) κε θαηΪιιειν κερΪλεκα (ηχπνπ Arrow) νδψλ πνπ δελ  
                        Ϋρνπλ ππνζηεέ θξεδΪξηζκα. 
                        Ζ εθαξκνγά αζθαιηηθάο ζπγθνιιεηηθάο επΪιεηςεο κε αζθαιηηθφ γαιΪθησκα ςπρξνχ ηχπνπ ζε  
                        αλαινγέα ηνπιΪρηζηνλ 500 gr/m2. 
                        Ζ πξνκάζεηα, κεηαθνξΪ απφ νπνηαδάπνηε απφζηαζε, δηΪζηξσζε κε finisher θαη ζπκπχθλσζε ηνπ         
                        αζθαιηνζθπξνδΫκαηνο.  
                        Ζ εξγνηαμηαθά ζάκαλζε ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθά εγθχθιην ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ.  
                         ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλεηαη θαη ε αμέα ηεο ελζσκαηνπκΫλεο αζθΪιηνπ 
                         Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν (m2) πιάξσο απνπεξαησκΫλεο αζθαιηφζηξσζεο.  
                       
                        Σηκά αλΪ ηεηξαγσληθφ κΫηξν αζθαιηηθάο ζπγθνιιεηηθάο επΪιεηςεο. 
                         9,30+0,19Υ65Υ0,05 = 9,92€ 
 
                          ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο:  ΔλλΫα  θαη ελελάληα δχν ιεπηΪ 
                                      Αξηζκεηηθψο:  9,92 

 
ΑΡΘΡΟ 25ο          
                   ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΛΑΚΚΟΤΒΩΝ ΜΔ ΑΦΑΛΣΙΚΟ[ Υ. Γ 6]                
                       (Αλαζεσξεέηαη κε ην Ϊξζξν ΟΓΟ-4521Β)  

 
                         ΑπνθαηΪζηαζε   ιαθθνχβαο ,  
                         αλεμΪξηεηα απφ ηελ Ϋθηαζε θαη ηε κνξθά ηεο επηθΪλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ  
                         ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηΪζηαζε κε ζξαπζηΪ αδξαλά πιηθΪ ιαηνκεένπ, ηχπνπ Α 31,5 ά Α 40,  
                         ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκΫλε κειΫηε ζπλζΫζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "ΑζθαιηηθΫο ζηξψζεηο  
                         θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδΫκαηνο".  
 
                         ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλνληαη: 
 
                         ε παξαγσγά ά πξνκάζεηα θαη κεηαθνξΪ ησλ θαηΪιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθΪιηνπ κΫρξη  
                         ηελ εγθαηΪζηαζε παξαγσγάο ηνπ αζθαιηνκέγκαηνο 
                         ε παξαγσγά ηνπ αζθαιηνκέγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκΫλε κειΫηε ζπλζΫζεσο  
                         ε κεηαθνξΪ ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκέγκαηνο επέ ηφπνπ, ε δηΪζηξσζά ηνπ  
                         ε ζηαιέα ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ 
                         ε θπιέλδξσζε ηνπ αζθαιηνκέγκαηνο (αξρηθά, ελδηΪκεζε-εληαηηθά θαη ηειηθά), ψηε λα πξνθχςεη ε                         
                         πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθά πθά θαη νκαιφηεηα   ε πιάξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειάο                
                        ηζνπΫδσζε ησλ δηακάθσλ θαη εγθαξζέσλ ελψζεσλ γηα ηελ  
                         εμΪιεηςε ησλ επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
                         νη πξνεξγαζέεο ζε λΫα ά παιαηΪ αζθαιηηθΪ νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγέα ηξηγσληθψλ  
                         εγθνπψλ θνληΪ ζε ξεέζξα θαη θξεΪηηα, ζθνχπηζκα, απνκΪθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ  
                         πξνΫξρνληαη απφ απηΫο ηηο εξγαζέεο θιπ.).  
                         ηελ ηηκά κνλΪδαο πεξηιακβΪλεηαη θαη ε αμέα ηεο αζθΪιηνπ. Ζ ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθά  
                         πξνεπΪιιεηςε ά ζπγθνιιεηηθά επΪιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαέηεξα. 
                         ΔπηκΫηξεζε κε βΪζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκΫλνπ  πξνο δηΪζηξσζε αζθαιηνκέγκαηνο                 . 
                         Σηκά αλΪ ηφλν δηαζηξσζΫληνο αζθαιηνκέγκαηνο.  
                          1,60Υ94,86 = 151,78€ 
 
                          ΔΤΡΧ  ΟινγξΪθσο:  Δθαηφλ πελάληα Ϋλα θαη εβδνκάληα νθηψ ιεπηΪ 
                                     Αξηζκεηηθψο:  151,78 
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