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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Α02 Γενικέρ Δκζκαθέρ ζε έδαθορ γαιώδερ - ημιβπασώδερ 
  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 1123.Α 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, εδαθώλ γαησδώλ θαη εκηβξαρσδώλ 
νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλώλ, ζε λέν έξγν ή γηα 
επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ 
δπζρεξεηώλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα 
νπνηνδήπνηε ζθνπό θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθό κέζν, ελ μεξώ ή κε παξνπζία λεξώλ, ζύκθσλα κε 
ηελ ΕΣΕΠ 02-02-01-00. 
 
 
Με ην άξζξν απηό ηηκνινγνύληαη  επίζεο νη αθόινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξόηεηαο: 
 
- αλνηρηώλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κόξθσζεο ησλ πξαλώλ 
θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο, 
 
 
- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκώλ πξνο αγθύξσζε ησλ επηρσκάησλ, 
 
- ηξηγσληθώλ ηάθξσλ κεηά ηεο κόξθσζεο ησλ πξαλώλ, όηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ 
γεληθώλ εθζθαθώλ ηεο νδνύ, 
 
 
- γηα ηνλ θαζαξηζκό νρεηώλ ύςνπο θαη πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 5,00 m, 
 
- ηερληθώλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κόληκεο αληηζηήξημεο ησλ πξαλώλ ησλ 
εθζθαθώλ εθόζνλ δελ απνδεκηώλνληαη κε άιιν άξζξν απηνύ ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
 
- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππό 
νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο, 
 
 
- ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ, ησλ πξαλώλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν 
ζρεκαηηζκόο ησλ αλαβαζκώλ 
 
 
- ε δηαινγή, θύιαμε, θνξηνεθθόξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ 
ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) 
ή γηα απόξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδόλησλ ζε επηηξεπόκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 
 
 
- ε ελαπόζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθόξησζε από ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλώλ 
απνζέζεσλ θαη ε εθθόξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζώο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ 
απόζεζεο ζύκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο 
 
 
- ε αληηζηήξημε ησλ πξαλώλ εθζθαθή όπνπ ηπρόλ απηή απαηηείηαη, θαζώο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, 
εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνύ, ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε 
 
 
- ε αληηκεηώπηζε πάζεο θύζεσο δπζρεξεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύγρξνλε θπθινθνξία, όπσο 
πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη όγθνη εθζθαθώλ θιπ. 
 
 
- ε ζπκπύθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ από ηε "ζηξώζε έδξαζεο νδνζηξώκαηνο" κέρξη ηνπ 
βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ θαζνξηζκό ηεο Φέξνπζαο Ιθαλόηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Ε), όπσο απηή 
νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκό ζπκπύθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλόκελε ππθλόηεηα ίζε 
θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε 
δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΕΛΟΣ EN 13286-2). 
 
 
- νη πάζεο θύζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 
 
- ε επαλεπίρσζε (κε πξντόληα εθζθαθώλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηόο ηνπ ζώκαηνο ηεο νδνύ, πνπ 
νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηώλνληαη κε ην άξζξν απηό, όηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπύθλσζεο 
 
 
Επηζεκαίλεηαη όηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα από ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα 
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ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ. 
 
Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ θαη κέρξη ηα όξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθώλ ζρεδίσλ θαη ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ραξαθηεξηζκνύ. Δηεπθξηλίδεηαη όηη νπδεκία 
απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηε κειέηε εθζθαθέο 
εθηόο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή από ηελ Τπεξεζία. 
 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν. ΕΤΡΩ : 0,70 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε 2 (<5km) 
(0,20€/m3.km)      2 x 0,20 =    0,40 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 1,10 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 1,10 

(Ολογπάθωρ) : ένα και δέκα λεπηά 
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A.T. : 2 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Α20 Καηαζκεςή  επισωμάηων 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 1530 

Καηαζθεπή επηρώκαηνο νδνύ ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, κεηά από πξνεγνύκελν θαζαξηζκό ηνπ εδάθνπο 
έδξαζεο, κε ρξήζε πιηθώλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνύλ επί ηόπνπ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ 
ΕΣΕΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ" 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- Η θαηαζθεπή όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ επηρώκαηνο, ζπλήζνπο ή απμεκέλνπ βαζκνύ ζπκπύθλσζεο, όπσο 
ζεκέιην, ππξήλαο, κεηαβαηηθό ηκήκα βξαρώδνπο επηρώκαηνο, ηα νπνία ζα ζπκππθλώλνληαη ζε πνζνζηό 
90% θαη 95% αληίζηνηρα ηεο μεξάο θαηλόκελεο ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor modified θαηά ΕΛΟΣ EN 13286-2) γηα ηα γαηώδε επηρώκαηα, ή 
ζηνλ βαζκό πνπ πξνδηαγξάθεηαη ζηελ κειέηε γηα ηα βξαρώδε επηρώκαηα. 
 
 
- Η κόξθσζε θαη ζπκπύθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζε βαζκό ζπκπύθλσζεο θαη' 
ειάρηζηνλ 90% ηεο ππθλόηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή 
Proctor 
 
 
- Η θαηαζθεπή ηεο "ζηξώζεο έδξαζεο νδνζηξώκαηνο", ζπκππθλσκέλεο ζε πνζνζηό 95% ηεο μεξάο 
θαηλόκελεο ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor, κε 
θαηάιιειν αξηζκό δηειεύζεσλ νδνζηξσηήξα ειαζηηρνθόξνπ ή κε ιείνπο θπιίλδξνπο, ώζηε λα 
δηακνξθσζεί κηα ιεία "ζθξαγηζηηθή" επηθάλεηα. 
 
Εμαηξείηαη ε θαηαζθεπή ηεο "ζηξώζεο ζηξάγγηζεο νδνζηξώκαηνο" (όπνπ ππάξρεη), ε νπνία 
ηηκνινγείηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
 
- Η ζπκπύθλσζε ισξίδαο εδάθνπο πιάηνπο κέρξη 2,0 m εθαηέξσζελ ησλ πνδώλ ηνπ επηρώκαηνο. 
 
- Η ηπρόλ επαύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ επηρώκαηνο ιόγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο ή δηαπιάηπλζήο ηνπ πέξαλ 
ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. 
 
 
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξηύξσλ ειέγρνπ ππνρσξήζεσο ησλ πςειώλ επηρσκάησλ, ζύκθσλα κε ηα 
θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε, ε εμάξηεζή ηνπο από ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο (repairs) εθηόο ηεο δώλεο 
επηρώκαηνο, ε εθηέιεζε  ηνπνγξαθηθώλ κεηξήζεσλ αθξηβείαο θαη ε θαηαρώξεζή ηνπο ζε θύιια ειέγρνπ, 
θαζώο θαη ε εθηέιεζε ηξηώλ κεηξήζεσλ ζε ρξόλνπο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. 
 
 
ηελ ηηκή ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 
 
- Σα κεηαβαηηθά επηρώκαηα πίζσ από ηερληθά έξγα (γέθπξεο, εκηγέθπξεο, ηνίρνη, νρεηνί, Cut and 
Cover, ζηόκηα ζεξάγγσλ, αγσγνί θ.ι.π) 
 
 
- Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαβαζκώλ 
 
- Η θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξώζεο ππό ηα επηρώκαηα 
 
Επηκέηξεζε  κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν. 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 1,05 

(Ολογπάθωρ) : ένα και πένηε λεπηά 
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A.T. : 3 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Α04.1 Γιάνοιξη ηάθπος ζε έδαθορ γαιώδερ - ημιβπασώδερ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 1212 

Δηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα από ηηο 
γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνύ, ή ηξαπεδνεηδνύο δηαηνκήο, θαη γηα ηα ηκήκαηά ηεο πιάηνπο κηθξόηεξνπ ή 
ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνμήισζεο 
αζθαιηνηαπήησλ, ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο, πιαθνζηξώζεσλ, θαζαίξεζεο ζπξκαηνθηβσηίσλ, καλδξόηνηρσλ 
θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ εύξνπο ηεο ηάθξνπ, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. Εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 08-01-01-00. 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα, 
 
- ε δηαινγή ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθόξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε, είηε γηα πξνζσξηλή απόζεζε είηε γηα απόξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνύλ αθαηάιιεια ή 
πιενλάδνληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηπρόλ ελαπόζεζεο ή ησλ ελδηακέζσλ θνξηνεθθνξηώζεσλ. 
 
 
- ε κόξθσζε ησλ πξαλώλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. 
 
Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ θαη εληόο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθώλ ζρεδίσλ, ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ραξαθηεξηζκνύ. 
 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν. 

ΕΤΡΩ : 1,65 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε 2 (<5km) 
(0,20€/m3.km)      2 x 0,20 =    0,40 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 2,05 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 2,05 

(Ολογπάθωρ) : δύο και πένηε λεπηά 
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A.T. : 4 
  

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 3.04 Μόπθωζη γαιωδών επιθανειών για επένδςζη. 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6059 

Πξόζζεηε απνδεκίσζε, γηά έλα ηεηξαγσληθό κέηξν κνξθώζεσο γαηώδνπο επηθαλείαο, πξνθεηκέλνπ λα 
θαηαζθεπαζζεί ε επέλδπζε δησξύγσλ, δεμακελώλ εκεξεζίαο εμηζώζεσο ή άιινπ ηερληθνύ έξγνπ. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2). Δςπώ (Απιθμηηικά) : 0,41 

(Ολογπάθωρ) : ζαπάνηα ένα λεπηά 
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A.T. : 5 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Γ01.1 Τπόβαζη οδοζηπωζίαρ μεηαβληηού πάσοςρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 3121Β 

Καηαζθεπή ππόβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο από ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ 
ηύπνπ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "ηξώζεηο νδνζηξσκάησλ από αζύλδεηα αδξαλή πιηθά", κε 
ζπκπύθλσζε θαηά ζηξώζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξώζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα από ηε 
κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππόγεηα έξγα. 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλώλ θαη ηνπ λεξνύ δηαβξνρήο, 
 
- ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 
- ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπύθλσζε, ώζηε λα πξνθύςεη ε πξνβιεπόκελε από ηελ κειέηε 
γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 
 
 
Η επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο 
ζηξώζεσο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 
 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππόβαζεο κεηαβιεηνύ πάρνπο. 

ΕΤΡΩ : 11,50 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km) 
(0,19 * 0,10 €/m2.km)      25 x 0,19 x0,10 =    0,48 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 11,98 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 11,98 

(Ολογπάθωρ) : ένηεκα και ενενήνηα οκηώ λεπηά 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 
 

A.T. : 6 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Β01 Δκζκαθή θεμελίων ηεσνικών έπγων και ηάθπων πλάηοςρ έωρ 5,00 m 
  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2151 

Εθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθώλ έξγσλ 
(ηνίρσλ, βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγώλ θαη νρεηώλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, 
Ο.Κ.Ω.,θιπ.), ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηνεκηβξαρώδεο ή βξαρώδεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
γξαληηηθώλ θαη θξνθαινπαγώλ πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθώλ 
πιώλ, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ ΕΣΕΠ 02-04-00-00 "Εθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- Οη απαηηνύκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ επηθαλεηαθώλ θαη ππόγεησλ λεξώλ, 
εθηόο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ 
 
 
- Οη θάζε είδνπο απαηηνύκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηώλ (κε νξηδόληηεο μπινδεύμεηο ή θαηαθόξπθεο 
αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηόο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε 
επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ 
 
 
- Η θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξύγκαηνο 
 
- Η κόξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο ώζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθώλ μπινηύπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθώλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγώλ 
θιπ) 
 
 
- Η ζπκπύθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνύ νξύγκαηνο 
 
- Η δηακόξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντόλησλ 
εθζθαθώλ 
 
 
- Η δηαινγή, ε θνξηνεθθόξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδόλησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ ζε νπνηαδήπνηε 
απόζηαζε 
 
 
- Η απόζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηόο ηνπ ζώκαηνο ηεο νδνύ, ησλ θαηαιιήισλ από ηα πξντόληα εθζθαθήο 
γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο όγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνύ έξγνπ, 
νρεηνύ ή αγσγνύ 
 
 
- Η επαλόξζσζε ηπρόλ δεκηώλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξώκαηα ιόγσ θαηαπηώζεσλ ησλ παξεηώλ 
ηνπ νξύγκαηνο 
 
 
- Η απνμήισζε νδνζηξώκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξώζεσλ θαη αόπισλ ηζηκεληνζηξώζεσλ ζηελ ζέζε 
ηνπ νξύγκαηνο 
 
 
- Οη απαηηνύκελεο γεθπξώζεηο ηνπ νξύγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδώλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ 
εμππεξέηεζε ησλ παξόδησλ ηδηνθηεζηώλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθύξσζεο) 
 
 
- Η επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο όγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντόληα εθζθαθώλ. 
 
Η θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνύ ηάπεηα κε αζθαιηνθόθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρόλ ππαξρνπζώλ θαηαζθεπώλ 
από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζηελ δώλε ηνπ νξύγκαηνο πιεξώλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα 
ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
 
Σν παξόλ άξζξν εθζθαθώλ ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκόδεηαη ζε νξύγκαηα επηθαλείαο 
έσο 100 m2, ή ζε επηκήθε νξύγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα από ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Οη 
κεγαιύηεξεο εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζύλνιό ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη 
πιεξώλνληαη κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
 
Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθώλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ 
γεληθώλ εθζθαθώλ (όηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε 
(πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο παξεηώλ, βαζκίδξεο θαζ' ύςνο). 
 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν. 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 
 

ΕΤΡΩ : 4,00 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε 2 (<5km) 
(0,20€/m3.km)      2 x 0,20 =    0,40 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 4,40 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 4,40 

(Ολογπάθωρ) : ηέζζεπα και ζαπάνηα λεπηά 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 
 

A.T. : 7 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Β29.1.1 Κοιηοζηπώζειρ και εξομαλςνηικέρ ζηπώζειρ από άοπλο ζκςπόδεμα C8/10 
  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2511 

Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από ζθπξόδεκα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ 
θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θόθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο 
θαη πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, 
ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξόζκηθηα. 
 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ παξαζθεπήο 
εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ 
ζθπξνδέκαηνο, 
 
 
- ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ πάζεο θύζεσο 
απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, θακπύισλ ή ζηξεβιώλ επηθαλεηώλ), 
θαζώο θαη εηδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα 
πξνθαηαζθεπήο, πξνώζεζεο, πξνβνιν-δόκεζεο, αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη θιπ), 
 
 
- ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, 
αλύςσζε, θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
 
 
- ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη πξνβνινδόκεζε θαζώο 
 
- ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή άιιεο κνξθήο 
θελώλ, 
 
 
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ 
 
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 
ζθιήξπλζή ηνπ 
 
 
Επίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 
- νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 
θύζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο κεζόδνπο πξνβνινδόκεζεο, πξνώζεζεο θαη 
πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθώλ), 
 
 
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ, 
 
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξώλ δηαζηάζεσλ 
4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
 
 
- ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απόξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε πξαγκαηηθνύο όγθνπο, 
ζύκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε 
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελώλ δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ γξακκηθώλ ζθνηηώλ δηαηνκήο κέρξη 
10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθώλ εζνρώλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ 
δηακνξθώλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξώλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηύπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρόλ επηπιένλ όγθνο πνπ δηαζηξώζεθε 
ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ. 
 
 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην ύςνο ηνπ θάησ 
πέικαηνο ηνπ θνξέα από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ ηπρόλ δηακνξθνύκελε κεηά από 
εθζθαθή. 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 
 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΕΣΕΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε 
ηύπν θαηαζθεπήο: 
 
 
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
01-01-02-00: Δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00: Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Δνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
01-03-00-00: Ιθξηώκαηα 
01-04-00-00: Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 
01-05-00-00: Δηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
 
Κνηηνζηξώζεηο θαη εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο από άνπιν ζθπξόδεκα C8/10, ρσξίο ρξήζε μπινηύπσλ. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα. Δςπώ (Απιθμηηικά) : 72,30 

(Ολογπάθωρ) : εβδομήνηα δύο και ηπιάνηα λεπηά 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 
 

A.T. : 8 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Β30.3 Υαλύβδινορ οπλιζμόρ ζκςποδεμάηων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 
  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 7018 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ, 
κνξθήο δηαηνκώλ θαη θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακόξθσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, 
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 
νπιηζκνύ. Εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 
 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνύ (ράιπβαο 
B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθώλ Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. 
 
 
Εάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ 
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ. 
 
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξώο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), 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 νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή 
ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκώλ. 
 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ- 
2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν 
πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 
________________________________________________________________________________ 
|         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
|_________|______________________________________________|_____________________| 
| Ολνκ.   |        | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
|δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
| (mm)    |        |    πξντόληα    |    δηθηπώκαηα      | (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 επηκεηξνύκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 
 
- Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ, 
κε ζύξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνύ ή κε ειεθηξνζπγθόιιεζε ζηελ 
πεξίπησζε εγρύησλ παζζάισλ. 
 
 
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 
 
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ 
κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2) 
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- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα 
απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
 
 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
 
Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 
 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. Δςπώ (Απιθμηηικά) : 1,15 

(Ολογπάθωρ) : ένα και δέκα πένηε λεπηά 
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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 
 

A.T. : 9 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Β30.2 Υαλύβδινορ οπλιζμόρ ζκςποδεμάηων, σάλςβαρ οπλιζμού ζκςποδέμαηορ B500C 
  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2612 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ, 
κνξθήο δηαηνκώλ θαη θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακόξθσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, 
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 
νπιηζκνύ. Εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 
 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνύ (ράιπβαο 
B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθώλ Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. 
 
 
Εάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ 
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ. 
 
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξώο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), 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 νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή 
ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκώλ. 
 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ- 
2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν 
πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 
________________________________________________________________________________ 
|         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
|_________|______________________________________________|_____________________| 
| Ολνκ.   |        | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
|δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
| (mm)    |        |    πξντόληα    |    δηθηπώκαηα      | (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 επηκεηξνύκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 
 
- Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ, 
κε ζύξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνύ ή κε ειεθηξνζπγθόιιεζε ζηελ 
πεξίπησζε εγρύησλ παζζάισλ. 
 
 
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 
 
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ 
κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2) 
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- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα 
απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
 
 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
 
Υάιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο B500C 
 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. Δςπώ (Απιθμηηικά) : 1,15 

(Ολογπάθωρ) : ένα και δέκα πένηε λεπηά 
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A.T. : 10 
  

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 12.01.01.05 Ππομήθεια, μεηαθοπά ζηη θέζη εγκαηάζηαζηρ, και ηοποθέηηζη πποκαηαζκεςαζμένων 
ηζιμενηοζωλήνων καηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζιμενηοζωλήνερ αποσέηεςζηρ κλάζεωρ ανηοσήρ 
120 καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ονομαζηικήρ διαμέηπος D600 mm 
 

  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6551.5 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκόο ζην 
όξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, από 
ζθπξόδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθό 
δαθηύιην ζηεγάλσζεο θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 
 
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 
Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 
Ωο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 
Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ 
"θακπάλαο" (bell-sochet pipes) 
Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο 
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking). 
Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην 
ειάρηζην θνξηίν ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ (DN), ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 
 
Επηζεκαίλεηαη όηη από ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ 
(bedding factor), πξνθύπηεη, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ 1295-1, ην 
επηηξεπόκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδόκελα θηλεηά θνξηία. Ωο 
εθ ηνύηνπ κε κηα κόλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά 
πεξίπησζε, ηνπ ηύπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιύπηνληαη όιεο νη 
ζπλζήθεο πνπ απαληώληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππό νδνύο βαξεηάο ή ειαθξάο 
θπθινθνξίαο, εθηόο θαηαζηξώκαηνο νδνύ). 
 
Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο, ηεο 
θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνύ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 
 
Ωο εθ ηνύηνπ ην παξόλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, 
ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο ή 
θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή νπιηζκνύ. 
 
Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνύ, όζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνύ. 
 
Οη δαθηύιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1 θαη 
κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα 
παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
 
Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξόδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ 
αλζεθηηθνύ ζηα ζεηηθά/ζεηώδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκόδεηαη, 
ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθό επνμεηδηθήο 
βάζεσο ή ινηπά πιηθά, εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο 
κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, 
κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνύκελεο πιάγηεο 
κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή 
ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ 
κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκό ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπόκελεο από ηελ 
κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο. 
 
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξύγκαηνο, εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο 
ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξύγκαηνο, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Η ηηκνιόγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξόλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκώλ κνλάδαο. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθό κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληόο ησλ 
θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηύπν ηζηκεληνζσιήλσλ, 
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αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 
 
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600 mm. 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 72,00 

(Ολογπάθωρ) : εβδομήνηα δύο 
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A.T. : 11 
  

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 12.01.01.07 Ππομήθεια, μεηαθοπά ζηη θέζη εγκαηάζηαζηρ, και ηοποθέηηζη πποκαηαζκεςαζμένων 
ηζιμενηοζωλήνων καηα ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Σζιμενηοζωλήνερ αποσέηεςζηρ κλάζεωρ ανηοσήρ 
120 καηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916 Ονομαζηικήρ διαμέηπος D1000 mm 
 

  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6551.7 

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκόο ζην 
όξπγκα, ηνπνζέηεζε θαη ζύλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, από 
ζθπξόδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθό 
δαθηύιην ζηεγάλσζεο θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 
 
Οη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 
Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 
Ωο πξνο ην πιηθό θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 
Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηύπoπ 
"θακπάλαο" (bell-sochet pipes) 
Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο 
ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο πδξαπιηθήο πξνώζεζεο (pipe-jacking). 
Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην 
ειάρηζην θνξηίν ζξαύζεσο ζε kN/m, δηαηξνύκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ (DN), ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζην Πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 
 
Επηζεκαίλεηαη όηη από ηελ θιάζε αληνρήο θαη ηηο ζπλζήθεο έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ 
(bedding factor), πξνθύπηεη, ζύκθσλα κε ην Πξόηππν ΕΛΟΣ ΕΝ 1295-1, ην 
επηηξεπόκελν βάζνο ηνπνζέηεζεο γηα ηα εθάζηνηε εθαξκνδόκελα θηλεηά θνξηία. Ωο 
εθ ηνύηνπ κε κηα κόλνλ θιάζε αληνρήο ηζηκεληνζσιήλσλ θαη επηινγή, θαηά 
πεξίπησζε, ηνπ ηύπνπ έδξαζεο/εγθηβσηηζκνύ ηεο ζσιελνγξακκήο θαιύπηνληαη όιεο νη 
ζπλζήθεο πνπ απαληώληαη ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο (ππό νδνύο βαξεηάο ή ειαθξάο 
θπθινθνξίαο, εθηόο θαηαζηξώκαηνο νδνύ). 
 
Η επίηεπμε ηεο θιάζεσο αληνρήο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνηρώκαηνο, ηεο 
θαηεγνξίαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ νπιηζκνύ (πιέγκαηα ή/θαη κεηαιιηθέο ίλεο). 
 
Ωο εθ ηνύηνπ ην παξόλ άξζξν αλαθέξεηαη ζε ηζηκεληνζσιήλεο θιάζεσο αληνρήο 120, 
ρσξίο δηάθξηζε σο πξνο ην είδνο ζπλδεζκνινγίαο (ηύπνπ ηόξκνπ-εληνξκίαο ή 
θακπάλαο) θαη ηελ δηάηαμε ή κή νπιηζκνύ. 
 
Η δηάηαμε ηνπ νπιηζκνύ, όζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο 
ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνύ. 
 
Οη δαθηύιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνύλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Πξνηύπνπ ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1 θαη 
κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ θαηαζθεπή ηνπο ή λα 
παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιόγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
 
Οηαλ πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξόδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ 
αλζεθηηθνύ ζηα ζεηηθά/ζεηώδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) εθαξκόδεηαη, 
ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
Οηαλ πξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξόζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθό επνμεηδηθήο 
βάζεσο ή ινηπά πιηθά, εθαξκόδεηαη, ζπκβαηηθά, πξνζαύμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο 
κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ 
ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο αληνρήο (ζεηξαο) 120 κε ζήκαλζε CE θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916, 
κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνύο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο, νη απαηηνύκελεο πιάγηεο 
κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκόο ζην όξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή 
ηνπ δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ 
κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκό ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπόκελεο από ηελ 
κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο. 
 
Οη εξγαζίεο εθζθαθήο ηνπ νξύγκαηνο, εγθηβσηηζκνύ ησλ ζσιήλσλ θαη επαλελεπίρσζεο 
ηνπ ππνινίπνπ ηκήκαηνο ηνπ νξύγκαηνο, ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 
αληίζηνηρα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 
 
Η ηηκνιόγεζε ζσιήλσλ ελδηακέζσλ δηακέηξσλ, πέξαλ απηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
παξόλ άξζξν, ζα γίλεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή ησλ εθαηέξσζελ ηηκώλ κνλάδαο. 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ αμνληθό κέηξν (κκ) ζσιελνγξακκήο (πξνζκεηξάηαη θαη ην εληόο ησλ 
θξεαηίσλ ηκήκα ησλ ζσιήλσλ) θαηά νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ηύπν ηζηκεληνζσιήλσλ, 
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αλεμαξηήησο ηνπ κήθνπο εθάζηνπ ζσιήλα, σο εμήο: 
 
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΕΛΟΣ ΕΝ 1916 
Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ D1000 mm. 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 144,00 

(Ολογπάθωρ) : εκαηόν ζαπάνηα ηέζζεπα 
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A.T. : 12 
  

Άπθπο : ΝΑΟΓΟ Β29.3.3 Καηαζκεςή πλακών πλήπων, ολόζωμων βάθπων, λεπηοηοίσων και κιβωηιοειδών οσεηών με 
ζκςπόδεμα C16/20 
 

  

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2532 

Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από ζθπξόδεκα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ 
θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θόθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο 
θαη πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, 
ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξόζκηθηα. 
 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ παξαζθεπήο 
εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ 
ζθπξνδέκαηνο, 
 
 
- ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ πάζεο θύζεσο 
απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, θακπύισλ ή ζηξεβιώλ επηθαλεηώλ), 
θαζώο θαη εηδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα 
πξνθαηαζθεπήο, πξνώζεζεο, πξνβνιν-δόκεζεο, αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη θιπ), 
 
 
- ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, 
αλύςσζε, θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
 
 
- ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη πξνβνινδόκεζε θαζώο 
 
- ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή άιιεο κνξθήο 
θελώλ, 
 
 
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ 
 
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 
ζθιήξπλζή ηνπ 
 
 
Επίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 
- νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 
θύζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο κεζόδνπο πξνβνινδόκεζεο, πξνώζεζεο θαη 
πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθώλ), 
 
 
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ, 
 
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξώλ δηαζηάζεσλ 
4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
 
 
- ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απόξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε πξαγκαηηθνύο όγθνπο, 
ζύκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε 
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελώλ δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ γξακκηθώλ ζθνηηώλ δηαηνκήο κέρξη 
10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθώλ εζνρώλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ 
δηακνξθώλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξώλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηύπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρόλ επηπιένλ όγθνο πνπ δηαζηξώζεθε 
ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ. 
 
 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην ύςνο ηνπ θάησ 
πέικαηνο ηνπ θνξέα από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ ηπρόλ δηακνξθνύκελε κεηά από 
εθζθαθή. 
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Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΕΣΕΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε 
ηύπν θαηαζθεπήο: 
 
 
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
01-01-02-00: Δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00: Εξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Δνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 
01-03-00-00: Ιθξηώκαηα 
01-04-00-00: Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 
01-05-00-00: Δηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
 
Καηαζθεπή ακθηέξεηζησλ νξηδόληησλ θνξέσλ γεθπξώλ ή νρεηώλ, ιεπηνηνίρσλ θαη θηβσηηνεηδώλ νρεηώλ 
κε ζθπξόδεκα C16/20 νπιηζκέλν. 
 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα. 
Δςπώ (Απιθμηηικά) : 115,00 

(Ολογπάθωρ) : εκαηόν δέκα πένηε 
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A.T. : 13 
    

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 5.09.01 Δξςγιανηικέρ ζηπώζειρ με αμμοσαλικώδη ςλικά, με θςζικά αμμοσάλικα 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6067 

Εμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθόξσλ θαηαζθεπώλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ 
(πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελώζεσλ) κε ακκνραιηθώδε 
πιηθά θαηά ζηξώζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνύ ζπκπύθλσζεο 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξόκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ, από 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ ακκνραιηθσδώλ πιηθώλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπύθλσζή 
ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ. 
 
Εμπγηαληηθέο ζηξώζεηο κε θπζηθά ακκνράιηθα 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). Επηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ. 
ΕΤΡΩ : 4,60 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km) 
(0,19 * 0,10 €/m2.km)      25 x 0,19 x0,10 =    0,48 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 5,08 

Δςπώ (Απιθμηηικά) : 5,08 
 

(Ολογπάθωρ) 
: 
 

πένηε και οκηώ λεπηά 

ΚΑΣΟΡΙΑ       18-1-2021 ΚΑΣΟΡΙΑ       18-1-2021 ΚΑΣΟΡΙΑ 

Η ΤΝΣΑΚΣΡΙΑ ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 
Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΟΜΧΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 
 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Με ηην  με α.π. 

20671/12-02-2021(ΑΓΑ:ΧΓ9Ν7ΛΦ-Θ87) 
απόθαζη ηος 

Αναπληπωηή Πποϊζηαμένος  Γ.Σ.Δ. 
 

    

      

ΣΡΔΕΟΤ ΕΩΖ 
ΠΟΛ.ΜΖΥ/ΚΟ Σ.Δ. 

ΓΟΛΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 
ΠΟΛΗΣΗΚΟ  ΜΖΥΑΝΗΚΟ 
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