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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α14 Καζαξηζκόο θαη κόξθσζε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο ή ηάθξνπ εξείζκαηνο, ζε θάζε 
είδνπο έδαθνο 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 1310 100%  
Καζαξηζκφο θαη κφξθσζε πξαλψλ θαη ππζκέλα πθηζηάκελεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο ή ηάθξνπ εξείζκαηνο, 

ζε θάζε είδνπο έδαθνο, κε δηαζηάζεηο θαη θιίζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε, πνπ ζα εθηειεζζεί κε κεραληθά 

κέζα ή/θαη εξγαιεία ρεηξφο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε δαπάλε πξνζέγγηζεο θαη ρξήζεο κεραληθψλ κέζσλ, 
 
- ε δαπάλε ηεο εξγαζίαο θαζαξηζκνχ ηεο ηάθξνπ θαη κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ή ηνπ εξείζκαηνο, 
 
- ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, ζηαιίαο εμνπιηζκνχ θαη κεηαθνξάο ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο ηάθξνπο ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο κε πιάηνο ππζκέλα έσο 0,30 m. 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,65 

(Οινγξάθσο) : εμήληα πέληε ιεπηά 

A.T. : 2 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Α16 Άξζε θαηαπηώζεσλ γηα θάζε είδνπο έδαθνο 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 1420 100%  
Αξζε θαηαπηψζεσλ ή θαηνιηζζήζεσλ εδάθνπο νπνηαζδήπνηε θχζεσο απφ ηα πξαλή νξπγκάησλ ή επηρσκάησλ 

πθηζηάκελσλ νδψλ, κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε δαπάλε ησλ εξγαζηψλ άξζεο ησλ θαηαπηψζεσλ, 
 
- ε δαπάλε θνξηνεθθνξηψζεσλ, κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απφζεζεο ζε ζέζεηο ηεο έγθξηζεο ηεο 

Τπεξεζίαο ησλ πξντφλησλ θαηάπησζεο πξνο θαηαζθεπή ή ζπκπιήξσζε επηρσκάησλ ή πξνο πξνζσξηλή απφζεζε ή 

πξνο νξηζηηθή απνκάθξπλζε εθηφο ηνπ έξγνπ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ηπρφλ εθζάκλσζεο, θνπήο ή/θαη 

εθξίδσζεο δέληξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ηνπ έξγνπ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλα ε δαπάλε κφξθσζεο ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο πεξηνρήο 

θαηάπησζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ηπρφλ αλαγθαίνπ ζξπκκαηηζκνχ νγθνιίζσλ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο άξζεο 

ησλ πξντφλησλ θαηάπησζεο. 
 
Η άξζε θαηαπηψζεσλ επηκεηξάηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΔΤΡΩ : 1,20 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, εξγνηαμηαθέο νδνί, απφζηαζε L=0,50 (<3km) 
(0,22€/m3.km)     0,50 x 0,22 =    0,11 
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 1,31 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 1,31 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη ηξηάληα έλα ιεπηά 

A.T. : 3 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β04.2 Μεηαβαηηθά επηρώκαηα (από θνθθώδε πιηθά) ηερληθώλ έξγσλ θαη επηρώκαηα δώλεο αγσγώλ 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6068 100%  
Καηαζθεπή κεηαβαηηθνχ επηρψκαηνο κε θνθθψδεο πιηθφ, πίζσ θαη πάλσ απφ ηερληθά έξγα, κέρξη χςνπο 1,0 m 

απφ ηελ θιείδα ηνπ ηερληθνχ (πιελ ησλ Cut and Cover), θαζψο θαη επηρψκαηνο γηα ηελ πιήξσζε ηεο δψλεο 

πάζεο θχζεσο αγσγψλ-νρεηψλ ζε ηάθξνπο εθηφο νδνχ θαη γηα ηελ πιήξσζε ηνπ ελαπνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο 

αγσγψλ εληφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-03-00 "Μεηαβαηηθά επηρψκαηα". 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- Η κφξθσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, φηαλ ηα επηρψκαηα ή κέξνο ηνπο εδξάδνληαη 

ζην θπζηθφ έδαθνο 
 
- Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, ηνπ θνθθψδνπο πιηθνχ θαη 

ησλ ππφινηπσλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ  θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 
 
- Η δηάζηξσζε, κφξθσζε, ζπκπιήξσζε θαη ζπκπχθλσζε 
 
- Η δαπάλε δηελέξγεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ ειέγρσλ ζπκπχθλσζεο 
 
- Η θαηαζθεπή ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ νξηδφληησλ ή θαηαθφξπθσλ αληηζηεξίμεσλ 
 
- Η δαπάλε ιήςεο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ αγσγψλ, νρεηψλ θιπ φπσο θαη ηεο πξνζηαηεπηηθήο 

επέλδπζήο ηνπο απφ λεξά, δηαβξψζεηο θιπ. 
 
Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο, κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ κειέηε. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο κεηαβαηηθψλ επηρσκάησλ σο θαη επηρψκαηνο αγσγψλ-νρεηψλ 
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απφ θνθθψδεο πιηθφ. 

ΔΤΡΩ : 11,50 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=28km (>=5km) 
(0,19€/m3.km)     28 x 0,19 =    5,32 
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 16,82 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 16,82 

(Οινγξάθσο) : δέθα έμη θαη νγδόληα δύν ιεπηά 

A.T. : 4 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β01 Δθζθαθή ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηάθξσλ πιάηνπο έσο 5,00 m 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2151 100%  
Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ (ηνίρσλ, 

βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, Ο.Κ.Ω.,θιπ.), 

ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ γξαληηηθψλ θαη θξνθαινπαγψλ 

πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηελ ΔΣΔΠ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- Οη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, εθηφο άλ 

ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 
 
- Οη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο 

αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε 

θαη πιεξσκή απηψλ 
 
- Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 
 
- Η κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε 

ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ) 
 
- Η ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο 
 
- Η δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
 
- Η δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
- Η απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα εθζθαθήο γηα ηελ 

επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ 
 
- Η επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ ησλ παξεηψλ ηνπ 

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

νξχγκαηνο 
 
- Οη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ 

παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθχξσζεο) 
 
- Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 
 
Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Σν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα επηθαλείαο έσο 100 

m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη κεγαιχηεξεο εθζθαθέο 

ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα νηθεία 

άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ 

εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε 
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(πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ' χςνο). 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΔΤΡΩ : 4,00 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, εξγνηαμηαθέο νδνί, απφζηαζε L=0,50 (<3km) 
(0,22€/m3.km)     0,50 x 0,22 =    0,11 
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 4,11 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 4,11 

(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη έληεθα ιεπηά 

A.T. : 5 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β29.3.1 Καηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδώλ ηάθξσλ, ζηξώζεσλ πξνζηαζίαο ζηεγάλσζεο γεθπξώλ 
θιπ κε ζθπξόδεκα C16/20 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2532 100%  
Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο 

θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, 

σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
 
- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, 

πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 
 
- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, 

θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
 
- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο 
 
- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ, 
 
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
 
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή 

ηνπ 
 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 
- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο 

ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ 

απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 
 
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 
 
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 

10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
 
- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 

γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα 

κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 

επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε 

ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
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Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο 

μπινηχπσλ. 
 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ 

θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 
 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη 

απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ 

ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε 

ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν 

θαηαζθεπήο: 
 
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
 
Καηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ, 

επελδξχζεσλ θνίηεο ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο 

ζηεγάλσζεο γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 94,20 

(Οινγξάθσο) : ελελήληα ηέζζεξα θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. : 6 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β29.4.5 Καηαζθεπή βάζξσλ, πιαθώλ πξόζβαζεο, ηνίρσλ, ζσξαθίσλ θιπ κε ζθπξόδεκα C20/25 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2551 100%  
Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 

παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο 

θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζφηεηαο, 

σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνχ 

ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο, 
 
- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο απαηηνπκέλσλ 

ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), θαζψο θαη εηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, 

πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 
 
- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, αλχςσζε, 

θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
 
- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο 
 
- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο θελψλ, 
 
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
 
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε ζθιήξπλζή 

ηνπ 
 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
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- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 
- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο 

ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ 

απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 
 
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 
 
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 4,50 x 

10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
 
- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 

εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα 

γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο 

αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, ζχκθσλα 

κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ 

επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε 

ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο 

ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε ιφγσ έιιεηςεο 

μπινηχπσλ. 
 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ πέικαηνο ηνπ 

θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ εθζθαθή. 
 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη 

απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρφλ 

ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 

ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε 

ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν 

θαηαζθεπήο: 
 
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
 
ην παξφλ άξζξν εληάζζνληαη νη αθφινπζεο θαηαζθεπέο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25: 
- βάζξσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο), πηεξπγίσλ ζπλδενκέλσλ κε ηα βάζξα θαη πιαθψλ ζεκειίσζεο ηερληθψλ 

θηβσηηνεηδνχο κνξθήο, νπνηνπδήπνηε χςνπο 
 
- ηνίρσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) νπνηνπδήπνηε χςνπο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ιεπηνηνίρσλ 
 
- θαηαθνξχθσλ ππνζηπισκάησλ γεθπξψλ 
 
- ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ θαη δνθψλ έδξαζεο γεθπξψλ 
 
- θεθαινδέζκσλ θαη επέλδπζεο παζζαινζηνηρηψλ 
 
- πιαθψλ πξφζβαζεο, πεδνδξνκίσλ γεθπξψλ θαζψο θαη "πιαθψλ ηξηβήο" γηα ηε ζηήξημε ζηεζαίσλ ηχπνπ ΣΔ-1 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 133,00 

(Οινγξάθσο) : εθαηόλ ηξηάληα ηξία 
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A.T. : 7 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β30.2 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2612 100%  
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο 

δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο 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" 
 
Η 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, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C 

θαη δνκηθά πιέγκαηα) 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. 
________________________________________________________________________________ 
|         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
|_________|______________________________________________|_____________________| 
| Ολνκ.   |        | Κνπινχξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
|δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
| (mm)    |        |    πξντφληα    |    δηθηπψκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 
|_________|________|________________|____________________|_________|___________| 
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 
|   5,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  19,6   |   0,154   | 
|   5,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187   | 
|   6,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222   | 
|   6,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260   | 
|   7,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302   | 
|   7,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347   | 
|   8,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395   | 
|  10,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617   | 
|  12,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888   | 
|  14,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21    | 
|  16,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58    | 
|  18,0   |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 
|  20,0   |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 
|  22,0   |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 
|  25,0   |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 
|  28,0   |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 
|  32,0   |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 
|  40,0   |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
ηνο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα 

πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ 

παζζάισλ. 
 
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 
 
- Η 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 
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- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
 
Υάιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο B500C 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,15 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη δέθα πέληε ιεπηά 

A.T. : 8 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β30.3 Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ, xαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 7018 100%  
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, κνξθήο 

δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο 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" 
 
Η 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, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C 

θαη δνκηθά πιέγκαηα) 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. 
________________________________________________________________________________ 
|         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
|_________|______________________________________________|_____________________| 
| Ολνκ.   |        | Κνπινχξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
|δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
| (mm)    |        |    πξντφληα    |    δηθηπψκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 
|_________|________|________________|____________________|_________|___________| 
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 
|   5,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  19,6   |   0,154   | 
|   5,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187   | 
|   6,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222   | 
|   6,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260   | 
|   7,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302   | 
|   7,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347   | 
|   8,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395   | 
|  10,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617   | 
|  12,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888   | 
|  14,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21    | 
|  16,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58    | 
|  18,0   |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 
|  20,0   |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 
|  22,0   |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 
|  25,0   |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 
|  28,0   |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 
|  32,0   |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 
|  40,0   |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
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ηνο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ, κε ζχξκα 

πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρχησλ 

παζζάισλ. 
 
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 
 
- Η 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 
 
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
 
Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,15 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη δέθα πέληε ιεπηά 

A.T. : 9 

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.01.01.06 Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 
θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6551.6 100%  
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην 
φξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, απφ 
ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ 
δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1. 
 
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 
Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 
Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 
Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηχπoπ 
"θακπάλαο" (bell-sochet pipes) 
Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο 
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 
Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην 
ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη απφ ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ 
(bedding factor), πξνθχπηεη, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1295-1, ην 
επηηξεπφκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδφκελα θηλεηά θνξηία. Ωο 
εθ ηνχηνπ κε κηα κφλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά 
πεξίπησζε, ηνπ ηχπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνχ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιχπηνληαη φιεο νη 
ζπλζήθεο πνπ απαληψληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππφ νδνχο βαξεηάο ή ειαθξάο 
θπθινθνξίαο, εθηφο θαηαζηξψκαηνο νδνχ). 
 
Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρψκαηνο, ηεο 
θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνχ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 
 
Ωο εθ ηνχηνπ ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, 
ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο ή 
θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή νπιηζκνχ. 
 
Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ. 
 
Οη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 681-1 θαη 
κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα 
παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
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Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ 
αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκφδεηαη, 
ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο 
βάζεσο ή ινηπά πιηθά, εθαξκφδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο 
κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916, 
κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνχκελεο πιάγηεο 
κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή 
ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ 
κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ 
κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο. 
 
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξχγκαηνο, εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο 
ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξχγκαηνο, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Η ηηκνιφγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξφλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκψλ κνλάδαο. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθφ κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληφο ησλ 
θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηχπν ηζηκεληνζσιήλσλ, 
αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 
 
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800 mm. 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 103,00 

(Οινγξάθσο) : εθαηόλ ηξία 

A.T. : 10 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ02.2 Βάζε πάρνπο 0,10 m (Π.Σ.Π. Ο-155) 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 3211Β 100%  
Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 

ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή 

πιηθά", αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 
 
- ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
 
- ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή 

επηθάλεηα. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ζηξψζεο βάζεο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,10 m. 

ΔΤΡΩ : 1,20 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=28km (>=5km) 
(0,19*0,10 €/m2.km)     28 x 0,19 x 0,10 =    0,53 
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 1,73 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 1,73 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη εβδνκήληα ηξία ιεπηά 

A.T. : 11 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ06 Αλαθαηαζθεπή ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 3231 100%  
Αλακφριεπζε, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πθηζηακέλσλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο απφ ζξαπζηά αδξαλή, πξνθεηκέλνπ 

λα εληαρζνχλ ζηελ λέα δηαηνκή ηεο νδνχ σο ζηξψζε ππφβαζεο ή βάζεο, ρσξίο ελζσκάησζε 
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πξνζζέησλ πιηθψλ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε αλακφριεπζε ησλ πθηαζηακέλσλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, 
 
- ε ελδερφκελε δηαινγή πιηθψλ (π.ρ. ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε αθαηαιιήισλ), 
 
- ε δηάζηξσζε, ε δηαβξoxή θαη ε ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή 

επηθάλεηα θαη ν επηζπκεηφο βαζκφο ζπκπχθλσζεο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αλαθαηαζθεπαζζέληνο νδνζηξψκαηνο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,41 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα έλα ιεπηά 

A.T. : 12 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ05 Καηαζθεπή εξεηζκάησλ 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 3311Β 100%  
Καηαζθεπή ζηξψζεσλ εξείζκαηνο νπνηνπδήπνηε πάρνπο απφ ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-03-00 "ηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη: 
- ε πξνκήζεηα ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, 
 
- ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
 
- νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ, 
 
- ε δηάζηξσζε, ε δηαβξoxή θαη ε ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε γεσκεηξηθή 

επηθάλεηα θαη ν επηζπκεηφο βαζκφο ζπκπχθλσζεο. 
 
Δπηκέηξεζε θαη' φγθν εξείζκαηνο βάζεη δηαηνκψλ (αλαιπηηθφο ππνινγηζκφο), εληφο ησλ γξακκψλ πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο. 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλσλ ζηξψζεσλ εξείζκαηνο. 
ΔΤΡΩ : 12,60 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=28km (>=5km) 
(0,19€/m3.km)     28 x 0,19 =    5,32 
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 17,92 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 17,92 

(Οινγξάθσο) : δέθα επηά θαη ελελήληα δύν ιεπηά 

A.T. : 13 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ03 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4110 100%  
Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΜΔ-0 ή κε φμηλν αζθαιηηθφ γαιάθησκα, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππφγεηα έξγα, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 

05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο θαη 

ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
 
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε θιπ.), 
 
- ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
 
- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα αζθάιηνπ 

(Federal), 
 
- ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη), 
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- ε ελδερφκελε δηάζηξσζε αδξαλνχο πιηθνχ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο 

απηνχ ζηνλ ηφπν δηάζηξσζεο. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,20 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. : 14 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ06 Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο κεηαβιεηνύ πάρνπο επηκεηξνύκελεο θαηά βάξνο 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4421Β 100%  
Καηαζθεπή αζθαιηηθψλ απηζσηηθψλ ζηξψζεσλ θαη ζηξψζεσλ αιιαγήο επηθιίζεσλ, θαζψο θαη θαηαζθεπή ηαπεηηδίσλ 

θαη επνπιψζεηο ιάθθσλ ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, 

κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ 

Α 31,5 ή Α 40, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο 

θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
 
- ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
 
- ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ θαη ε δηάζηξσζή ηνπ 
 
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
 
- ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε 

πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 
 
- ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

επηθαλεηαθψλ ηρλψλ 
 
- νη πξνεξγαζίεο ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ εγθνπψλ θνληά 

ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο ηηο εξγαζίεο θιπ.) 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο αζθάιηνπ. Η ηπρφλ απαηηνχκελε αζθαιηηθή πξνεπάιιεηςε 

ή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε, ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα. 
 
Δπηκέηξεζε κε βάζε δπγνιφγηα πξνζθνκηδνκέλνπ πξνο δηάζηξσζε αζθαιηνκίγκαηνο. 
 
Σηκή αλά ηφλν δηαζηξσζέληνο αζθαιηνκίγκαηνο. 

ΔΤΡΩ : 78,80 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=28km (>=5km) 
(0,19/2,4 €/tn.km)      28 x 0,19/2,4 =    2,22 
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 81,02 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 81,02 

(Οινγξάθσο) : νγδόληα έλα θαη δύν ιεπηά 

A.T. : 15 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ08.1 Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4521Β 100%  
Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, ζε ππφγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη 

ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή 

πιηθά ιαηνκείνπ, ηχπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΔΣΔΠ 

05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξψζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αζθαιηηθνχ ζθπξνδέκαηνο". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλψλ πιηθψλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε 

παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
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- ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
 
- ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνχ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηφπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 
 
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 
 
- ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ψηε λα πξνθχςεη ε 

πξνδηαγξαθφκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιφηεηα 
 
- ε πιήξεο ζπκπχθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελψζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε ησλ 

επηθαλεηαθψλ ηρλψλ. 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν αζθαιηηθήο ζηξψζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηφηεηαο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ ηχπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο 

αζθάιηνπ, σο εμήο: 
 
Αζθαιηηθή ζηξψζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ. 
. 
ΔΤΡΩ : 7,70 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο εθηφο πφιεσο, νδνί θαιήο βαηφηεηαο, απφζηαζε L=28km (>=5km) 
(0,19*0,05 €/m2.km)     28 x 0,19 x0,05 =    0,27 
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 7,97 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 7,97 

(Οινγξάθσο) : επηά θαη ελελήληα επηά ιεπηά 

A.T. : 16 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ01.1.5 Μνλόπιεπξα ραιύβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλόηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 πνπ ηνπνζεηνύληαη 
κε έκπεμε, θαηεγνξίαο ζθνδξόηεηαο πξόζθξνπζεο Α, ζύκθσλα κε ην πξόηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 
1317-2, 
ιεηηνπξγηθνύ πιάηνπο W3 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2653 100%  
1. Γεληθά 
Πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πζηεκάησλ πγθξάηεζεο Ορεκάησλ (ΑΟ) θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 1317, ζχκθσλα κε ηελ βαζηδφκελε ζηηο ΟΜΟΔ-ΑΟ κειέηε ζήκαλζεο-αζθάιηζεο ηεο νδνχ. 
 
ην παξφλ άξζξν πεξηιακβάλνληαη: ζηεζαία αζθαιείαο κεηαιιηθά ή απφ ζθπξφδεκα, απνιήμεηο αξρήο θαη 

πέξαηνο, νη ζπλαξκνγέο, ηα πξνζσξηλά ζηεζαία αζθαιείαο θαη ηα πζηήκαηα Απνξξφθεζεο Δλέξγεηαο Πξφζθξνπζεο 

(.Α.Δ.Π.). 
 
Σα ζηεζαία αζθαιείαο, ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2 δηαθξίλνληαη κε βάζε ηα αθφινπζα 

ραξαθηεξηζηηθά: 
 
- Ιθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο : Ν2, Η1, Η2, Η4b 
- Λεηηνπξγηθφ πιάηνο: 
* θαηεγνξία W1:   0,60 m 
* θαηεγνξία W2:   0,80 m 
* θαηεγνξία W3:   1,00 m 
* θαηεγνξία W4:   1,30 m 
* θαηεγνξία W5:   1,70 m 
* θαηεγνξία W6:   2,10 m 
* θαηεγνξία W7:   2,50 m 
* θαηεγνξία W8:   3,50 m 
 
- Καηεγνξία ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο: Α, Β, C 
- Γηακφξθσζε: κνλφπιεπξα, ακθίπιεπξα 
 
Σα ΑΟ ζα θέξνπλ ζήκαλζε CE ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-5 θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηα πηζηνπνηεηηθά 

θαη έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο 5 ηνπ πξνηχπνπ. 
 
Οη ηηκέο κνλάδνο αλαθέξνληαη ζε πιήξσο εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα, ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ θαηαζθεπαζηή 

(installation manual) θαη πεξηιακβάλνπλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ κειέηε νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία (ιεπθά 

ή θφθθηλα). 
 
Σα επηκεηξνχκελα κήθε ησλ ζπλαξκνγψλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο δηαθνξεηηθνχ ηχπνπ ή/θαη δηαθνξεηηθήο ελίδα 19 από 23   



Σιμολόγιο μελέηης 

 
δπλακηθήο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ πξφζθξνπζε νρεκάησλ ζ' απηά, ζα θαηαηάζζνληαη ζηνλ βαξχηεξν ηχπν 

ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο. 
 
Σα εηδηθά ηεκάρηα απνιήμεσλ αξρήο θαη πέξαηνο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζηηο αλά ηξέρνλ κέηξν ηηκέο 

κνλάδνο. Σα ζηνηρεία βχζηζεο επηκεηξψληαη σο κήθε ησλ αληηζηνίρσλ ζηεζαίσλ κε πξνζαχμεζε 5%. Η πξνζαχμεζε 

απηή λνείηαη φηη θαιχπηεη πιήξσο ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο δηακφξθσζεο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ 

βχζηζεο. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο ησλ ραιχβδηλσλ ζηεζαίσλ αζθάιεηαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο αληηζθσξηαθήο 

πξνζηαζίαο απηψλ κε ζεξκφ βαζχ γαιβάληζκα θαηά ΔΛΟΣ EN ISO 1461. 
 
2. Δπηινγή ΑΟ νδηθψλ έξγσλ ζηελ εμσηεξηθή νξηνγξακκή νδνζηξψκαηνο 
Σα εθαξκνδφκελα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηα νδηθά έξγα ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδφκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο: 
- Ιθαλφηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε 
- Καηεγνξία θνδξφηεηαο Πξφζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε 
- Λεηηνπξγηθφ Πιάηνο ίζν ή κηθξφηεξν 
- Πιάηνο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο, κε ηηο επ' απηήο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθψλ, Η/Μ θιπ) ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
- Διάρηζην πιάηνο δψλεο, κεηαμχ ηεο εκπξφζζηαο φςεο ηνπ ζηεζαίνπ αζθάιεηαο θαη ηεο νξηνγξακκήο ηνπ 

νδνζηξψκαηνο, ίζν πξνο ην πξνβιεπφκελν ζηελ εθαξκνδφκελε ηππηθή δηαηνκή ηεο κειέηεο ή κεησκέλν, ην πνιχ, 

θαηά 0,10 m. 
 
3. Δπηινγή ΑΟ ζηελ νξηνγξακκή ηερληθψλ έξγσλ 
Σα εθαξκνδφκελα πζηήκαηα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηα ηερληθά έξγα, ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο 

απαηηήζεηο ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδφκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο : 
- Ιθαλφηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε 
- Καηεγνξία θνδξφηεηαο Πξφζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε 
- Λεηηνπξγηθφ Πιάηνο ίζν ή κηθξφηεξν 
- Πιάηνο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο, κε ηηο επ' απηήο θαηαζθεπέο (πδξαπιηθψλ, Η/Μ θιπ), γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνίρσλ ζηέςεο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
- πλνιηθφ πιάηνο πεδνδξνκίνπ, γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
- Διάρηζην πιάηνο ισξίδαο ηνπνζέηεζεο θηγθιηδψκαηνο 0,25 m, γηα ηελ πεξίπησζε γέθπξαο ή ηνίρνπ ζηέςεο 
- Διάρηζην πιάηνο δηαδξφκνπ θπθινθνξίαο πεδψλ 0,75 m (ή κεγαιχηεξν αλ πξνδηαγξάθεηαη δηαθνξεηηθά) γηα 

ηελ πεξίπησζε γέθπξαο 
- Διάρηζην πιάηνο πεδνδξνκίνπ γέθπξαο, πξν ηνπ ΑΟ, ίζν κε ην πξνβιεπφκελν ζηελ εθαξκνδφκελε ηππηθή 

δηαηνκή ηεο κειέηεο ή κεησκέλν, ην πνιχ, θαηά 0,10 m 
 
Γηα εθαξκνδφκελα ΑΟ, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ην θηγθιίδσκα (εθ' φζνλ ην ζρεηηθφ ΑΟ ηεο κειέηεο δελ απαηηεί 

ζρεηηθή ζπλεξγαζία), ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ εθαξκνδφκελνπ ΑΟ ζα πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηπιένλ δαπάλε 

ηεο ζρεηηθήο θαηάιιειεο δηακφξθσζεο ηνπ θηγθιηδψκαηνο (ζπξκαηφζρνηλν θιπ), ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν 

ηεο κειέηεο. 
 
4. Eπηινγή ΑΟ ζηηο θεληξηθέο θαη πιεπξηθέο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο 
Σν εθαξκνδφκελν χζηεκα Αλαραίηηζεο Ορεκάησλ (ΑΟ), ζηηο θεληξηθέο θαη πιεπξηθέο δηαρσξηζηηθέο λεζίδεο 

ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο ησλ, ελδεηθηηθά παξνπζηαδφκελσλ ζηε κειέηε, ΑΟ θαη ηεο 

ζρεηηθήο δηακφξθσζεο ηεο λεζίδαο. 
- Ιθαλφηεηα πγθξάηεζεο ίζε ή κεγαιχηεξε 
- Καηεγνξία θνδξφηεηαο Πξφζθξνπζεο ίζε ή αζθαιέζηεξε 
- Λεηηνπξγηθφ Πιάηνο ίζν ή κηθξφηεξν 
- Πιάηνο πιεπξηθήο δηακφξθσζεο κε ηηο επ' απηήο θαηαζθεπέο ζχκθσλα κε ηε κειέηε 
- Γηαζθάιηζε ηεο αλεκπφδηζηεο θαηαζθεπαζηκφηεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ θαηαζθεπψλ (πδξαπιηθψλ,. Η/Μ θιπ.) 

πίζσ απφ ην ΑΟ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δνκηθφ πιάηνο ηνπ εθαξκνδφκελνπ ΑΟ 

είλαη ίζν ή, ην πνιχ, κεγαιχηεξν κέρξη 0,10 m, ζε ζρέζε κε ην ΑΟ ηεο κειέηεο. 
- Γηαζθάιηζε ηνπ ειάρηζηνπ πιάηνπο ισξίδαο, ηεο εθαξκνδφκελεο ηππηθήο δηαηνκήο ηεο κειέηεο, κεηαμχ ηεο 

φςεσο ηνπ ΑΟ θαη ηεο νξηνγξακκήο ηνπ νδνζηξψκαηνο 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν ηνπνζεηεκέλνπ ΑΟ, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηνλ ηξφπν ηνπνζέηεζεο απηνχ, θαη ππφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ παξαπάλσ παξαγξάθσλ 1 έσο θαη 4, σο εμήο : 
 
Μνλφπιεπξα ραιχβδηλα ζηεζαία αζθαιείαο, ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2 πνπ ηνπνζεηνχληαη κε έκπεμε, 

θαηεγνξίαο ζθνδξφηεηαο πξφζθξνπζεο Α, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1317-2. 
 
ηεζαίν αζθαιείαο ηθαλφηεηαο ζπγθξάηεζεο Ν2, ιεηηνπξγηθνχ πιάηνπο W3. 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο. 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 43,00 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα ηξία 

A.T. : 17 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ08.2.2 Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζύκβνια από αληαλαθιαζηηθή 
κεκβξάλε ηύπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 6541 100%  
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πιεπξηθψλ πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, πιήξσο αληαλα-θιαζηηθψλ, κε αλαθιαζηηθφ 

ππφβαζξν ηχπνπ 2, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηηο ΟΜΟΔ- ΚΑ, ηελ κειέηε θαη 

ηελ ΔΣΔΠ 05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε θαηαζθεπή ηεο πηλαθίδαο απφ επίπεδν θχιιν θξάκαηνο αινπκηλίνπ ηχπνπ AlMg2 ειαρίζηνπ πάρνπο 3mm, ε 

εκπξφζζηα φςε ηνπ νπνίνπ θαιχπηεηαη πιήξσο απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηα ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1 θαη 

θέξεη αλαγξαθέο θαη ζχκβνια, απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε (ν ηχπνο ηεο νπνίνο θαζνξίδεηαη ζηελ ζπλέρεηα), 

ε δε πίζσ φςε έρεη ρξψκα θαηφ (γθξη) θαη θέξεη ηνλ αχμνληα αξηζκφ ηεο πηλαθίδαο, ην φλνκα ηνπ θαηαζθεπαζηή 

θαη ηελ εκεξνκελία θαηαζθεπήο ηεο. 
 
- ε θαηαζθεπή πιαηζίνπ απφ κνξθνδνθνχο θξάκαηνο αινπκηλίνπ γηα ηελ ελίζρπζε θαη αλάξηεζε ηεο πηλαθίδαο 

ζην θνξέα ζηήξημεο ρσξίο δηάηξεζε ηεο επηθάλεηαο ηεο 
 
- ηα πάζεο θχζεσο εμαξηήκαηα ζηεξέσζεο θαη αλάξηεζεο ηεο πηλαθίδαο, φια γαιβαληζκέλα ελ ζεξκψ θαηά ΔΝ 

ISO 1461. 
 
- ε κεηαθνξά ησλ πηλαθίδσλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ζηεξέσζεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, θαηάιιεια ζπζθεπαζκέλσλ 

γηα ηελ απνθπγή ραξάμεσλ θιπ θζνξψλ 
 
- ε ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο επί ηνπ θνξέα ζηήξημεο 
 
- ε πξνζσξηλή θάιπςε ηεο πηλαθίδαο κε αδηαθαλέο πιαζηηθφ θχιιν θαη ε αθαίξεζε απηνχ (φηαλ απαηηείηαη) 
 
Πιεπξηθέο πιεξνθνξηαθέο πηλαθίδεο κε αλαγξαθέο θαη ζχκβνια απφ αληαλαθιαζηηθή κεκβξάλε ηχπνπ 2 θαηά ΔΛΟΣ 

ΔΝ 12899-1. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν ηνπνζεηεκέλεο πιεπξηθήο πιεξνθνξηαθήο πηλαθίδαο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 133,00 

(Οινγξάθσο) : εθαηόλ ηξηάληα ηξία 

A.T. : 18 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ09.1 Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 6541 100%  
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν 

απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)" 
 
ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο, 
 
- ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 
 
- θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 
 
Πηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m. 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 53,70 

(Οινγξάθσο) : πελήληα ηξία θαη εβδνκήληα ιεπηά 
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A.T. : 19 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ09.4 Πηλαθίδεο ξπζκηζηηθέο κεζαίνπ κεγέζνπο 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 6541 100%  
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν 

απφ κεκβξάλε ηχπνπ ΙΙ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

05-04-06-00 "Πηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΠΠ)" 
 
ηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο, 
 
- ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 
 
- θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 
 
Σηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 
 
Ρπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ δηαζηάζεσλ: 
α. ηξηγσληθέο   (Ρ-1)      πιεπξάο 0,90 m 
β. νθηαγσληθέο  (Ρ-2)      εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,90 m 
γ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-3, Ρ-4) πιεπξάο 0,60 m 
δ. ηεηξαγσληθέο (Ρ-6)      πιεπξάο 0,65 m 
ε. θπθιηθέο                δηακέηξνπ 0,65 m 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 53,70 

(Οινγξάθσο) : πελήληα ηξία θαη εβδνκήληα ιεπηά 

A.T. : 20 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ10.1 ηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 1/2'') 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2653 100%  
ηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10255, απφ ράιπβα S195T, 

θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξψκαηνο: thread size R = 1 1/2", dεμ = 48,3 

mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 3,2 mm), κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 2,50 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-04-07-00 "Γηαηάμεηο 

ζηήξημεο πηλαθίδσλ θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο". 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο 

πηλαθίδαο, εκηθπθιηθή ή ζρήκαηνο "Π" (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο πηλαθίδαο) θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ 

δηέιεπζε ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 12 mm κήθνπο 30 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη 

ζπζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη) 
 
- ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 50 cm θαη δηακέηξνπ 30 cm 
 
- ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε 

ηεο νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά). 
 
Σηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ DN 40 mm (1 1/2"). 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 31,10 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα έλα θαη δέθα ιεπηά 

A.T. : 21 

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Δ17.1 Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7788 100%  
Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ 

(δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, 

κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1424, ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1436, δνθηκψλ 

πεδίνπ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο 

ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΣΔΠ 05-04-02-00 "Οξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ". 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε 

(αλ απαηηείηαη) 
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Σιμολόγιο μελέηης 

 
 
- ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ ξχζκηζε 

ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 
 
- ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ ζάξσζξνπ ή απνξξνθεηηθήο 

ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 
 
- ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα) 
 
- ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ 

πιηθνχ 
 
- ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 
 
- ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ πιήξε ζηεξενπνίεζή 

ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο. 
 
Γηαγξάκκηζε νδνζηξψκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή. 
 
Σηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδνζηξψκαηνο. 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 3,80 

(Οινγξάθσο) : ηξία θαη νγδόληα ιεπηά 

          
Καζηνξηά       17-10-2017 Καζηνξηά       17-10-2017 Καζηνξηά        17-10-2017 

Οη κειεηεηέο Οη ειεγθηέο Ο δηεπζπληήο 

οθία Βλάτοσ 
Πολιηικός Μητα/κός Α' 

Βαζιλική ιδηροπούλοσ 
Πολιηικός Μητα/κός Α' 

Αθανάζιος Βεκιάρης 
Πολιηικός Μητα/κός Α' 

          

ελίδα 23 από 23 

 


		2018-05-30T12:52:18+0300
	ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ




