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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που 
είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ του Ζργου, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά Σεφχθ 
Δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ. 

1. Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 
εργαςιϊν, όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίεσ κα εκτελεςτοφν ςτθν περιοχι του 
Ζργου. Οι τιμζσ μονάδοσ περιλαμβάνουν όλεσ τισ δαπάνεσ που αναφζρονται ςτθν περιγραφι των 
εργαςιϊν, κακϊσ και όςεσ απαιτοφνται για τθν πλιρθ και ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ςφμφωνα 
και με τα λοιπά Σεφχθ Δθμοπράτθςθσ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, ωσ προσ το είδοσ και τθν απόδοςθ 
των μθχανθμάτων, τισ ειδικότθτεσ και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ και τθν 
δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ ι μι μθχανικϊν μζςων, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του 
παρόντοσ. 

φμφωνα με τα παραπάνω, με τισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Σιμολογίου προκφπτει το 
προχπολογιηόμενο άμεςο κόςτοσ του Ζργου, δθλαδι το ςυνολικό κόςτοσ των επί μζρουσ εργαςιϊν ι 
λειτουργιϊν, οι οποίεσ ςυνκζτουν το φυςικό αντικείμενο του Ζργου. τισ τιμζσ μονάδοσ αυτζσ, 
ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά, περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1.1  Κάκε είδουσ επιβάρυνςθ των ενςωματωμζνων υλικϊν από φόρουσ, τζλθ, δαςμοφσ, ζξοδα 
εκτελωνιςμοφ, ειδικοφσ φόρουσ κ.λπ., πλθν του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ 
διοδίων των κάκε είδουσ μεταφορικϊν του μζςων.  

1.2  Οι δαπάνεσ προμθκείασ των πάςθσ φφςεωσ, ενςωματωμζνων και μθ, κυρίων και 
βοθκθτικϊν υλικϊν, μεταφοράσ τουσ ςτισ κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, αποκικευςθσ, φφλαξθσ, 
επεξεργαςίασ τουσ (αν απαιτείται) και προςζγγιςισ τουσ, με τισ απαιτοφμενεσ φορτοεκφορτϊςεισ, τισ 
αςφαλίςεισ των μεταφορϊν, τισ ςταλίεσ των μεταφορικϊν μζςων και τισ απαιτοφμενεσ πλάγιεσ 
μεταφορζσ, εκτόσ των ειδικϊν περιπτϊςεων, που θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαιτζρωσ με αντίςτοιχα 

άρκρα του Σιμολογίου.  

Ομοίωσ οι δαπάνεσ για τθν φορτοεκφόρτωςθ και μεταφορά (με τθν ςταλία μεταφορικϊν 
μζςων) των πλεοναηόντων ι/και ακατάλλθλων προϊόντων εκςκαφϊν και λοιπϊν υλικϊν, ςε 
κατάλλθλουσ χϊρουσ απόρριψθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των ιςχυόντων Περιβαλλοντικϊν Όρων, 
ςφμφωνα με τθν Ε..Τ. και τουσ λοιποφσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

Σο κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ, των αποβλιτων από εκςκαφζσ, καταςκευζσ και 
κατεδαφίςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτά κακορίηονται ςτθν ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεφονται με τθν Εγκφκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ 
Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ, δεν περιλαμβάνεται ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του τιμολογίου, αλλά 
επειδι θ ςχετικι δαπάνθ διαχείριςθσ των Α.Ε.Κ.Κ. αποτελεί μικρό ποςοςτό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ 
του ζργου, ςφμφωνα με το με αρικμό πρωτ. ΔΚΠ 839/28-06-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Κανόνων 

και Ποιότθτασ, Σμιμα Σευχϊν Δθμοπράτθςθσ και Σιμολόγθςθσ ζργων, του Τπουργείου 
Τποδομϊν και Μεταφορϊν, κεωρείται ότι περιλαμβάνεται ςτο ποςοςτό Γ.Ε & Ο.Ε. και πρζπει να 
λθφκεί υπόψθ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηόμενου. 

Ωσ «κόςτοσ υποδοχισ ςε αποδεκτοφσ χϊρουσ» νοείται το κόςτοσ χριςθσ του ςυγκεκριμζνου 
χϊρου από τθν παράδοςθ των υλικϊν αυτϊν και τθν επζκεινα διαχείριςι τουσ,  

Είναι υποχρεωτικι θ προςκόμιςθ των απαιτοφμενων αποδεικτικϊν παράδοςθσ των υλικϊν 
ςε αναγνωριςμζνθ εταιρεία ςυλλογισ και διαχείριςθσ Α.Ε.Κ.Κ.  

1.3  Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν 
(ςτο Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ 



οργανιςμοφσ κ.λπ.), δϊρων εορτϊν, επιδομάτων που κακορίηονται από τισ ιςχφουςεσ εκάςτοτε 
υλλογικζσ υμβάςεισ Εργαςίασ (αδείασ, οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινισ εργαςίασ, εξαιρεςίμων 
αργιϊν κλπ), νυκτερινισ απαςχόλθςθσ (πλθν των ζργων που θ εκτζλεςι τουσ προβλζπεται κατά τισ 

νυκτερινζσ ϊρεσ και τιμολογοφνται ιδιαιτζρωσ) κ.λπ., του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ 
(εργατοτεχνικοφ όλων των ειδικοτιτων οδθγϊν και χειριςτϊν οχθμάτων και μθχανθμάτων, τεχνιτϊν 
ςυνεργείων, επιςτθμονικοφ προςωπικοφ και των επιςτατϊν με εξειδικευμζνο αντικείμενο, θμεδαποφ 
ι αλλοδαποφ που απαςχολείται για τθν καταςκευι του ζργου, επί τόπου ι οπουδιποτε αλλοφ. 

1.4  Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν εγκατάςταςθ, εξοπλιςμό και λειτουργία εργοταξιακοφ 
εργαςτθρίου, εάν προβλζπεται, τθν λιψθ και μεταφορά των δοκιμίων και τθν εκτζλεςθ ελζγχων και 
δοκιμϊν, είτε ςτο εργοταξιακό εργαςτιριο ι ςε κρατικό ι ςε ιδιωτικό τθσ εγκρίςεωσ τθσ Τπθρεςίασ, 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

1.5  Οι δαπάνεσ εγκατάςταςθσ και λειτουργίασ μονάδων παραγωγισ προκαταςκευαςμζνων 
ςτοιχείων, εφ’ όςον προβλζπονται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ςυγκροτθμάτων παραγωγισ 
κραυςτϊν υλικϊν (ςπαςτθροτριβείο), ςκυροδζματοσ, αςφαλτομιγμάτων κ.λπ., ςτον εργοταξιακό 
χϊρο ι εκτόσ αυτοφ.  

τισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται: θ εξαςφάλιςθ του απαιτουμζνου χϊρου, θ καταςκευι 
των υποδομϊν, κτιριακϊν και λοιπϊν ζργων των μονάδων, θ εγκατάςταςθ του απαιτουμζνου κατά 
περίπτωςθ εξοπλιςμοφ, οι λειτουργικζσ δαπάνεσ πάςθσ φφςεωσ, οι φορτοεκφορτϊςεισ και 
μεταφορζσ των πρϊτων υλϊν ςτθν μονάδα και των παραγομζνων προϊόντων μζχρι τισ κζςεισ 
ενςωμάτωςισ τουσ ςτο Ζργο, κακϊσ και θ αποςυναρμολόγθςθ των εγκαταςτάςεων μετά το πζρασ 
των εργαςιϊν, θ κακαίρεςθ των υποδομϊν τουσ (βάςεισ, τοιχία κ.λπ. καταςκευζσ από ςκυρόδεμα ι 
οποιοδιποτε άλλο υλικό) και αποκατάςταςθσ του χϊρου ςε βακμό αποδεκτό από τθν Τπθρεςία και 
ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ Περιβαλλοντικοφσ όρουσ.  

Οι ωσ άνω όροι για τθν αποξιλωςθ των μονάδων και αποκατάςταςθ των χϊρων ζχουν 
εφαρμογι ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

(α)  Όταν θ εγκατάςταςθ των μονάδων ζχει γίνει ςε χϊρο που ζχει παραχωρθκεί από το 

Δθμόςιο. 

(β)  Όταν οι μονάδεσ ζχουν ανεγερκεί μεν ςε χϊρουσ που ζχει εξαςφαλίςει ο Ανάδοχοσ, αλλά 
ζχει δοκεί προςωρινι άδεια εγκατάςταςθσ-λειτουργίασ για τισ ανάγκεσ του ςυγκεκριμζνου ζργου. 

1.6  Σα πάςθσ φφςεωσ αςφάλιςτρα για το προςωπικό του Ζργου, τισ μεταφορζσ, τα 
μεταφορικά μζςα, τα μθχανιματα ζργων και τισ εγκαταςτάςεισ, 

1.7  Οι επιβαρφνςεισ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν υπό ταυτόχρονθ διεξαγωγι τθσ 
κυκλοφορίασ και τθν λιψθ των απαιτουμζνων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ των μζτρων 
προςταςίασ των όμορων καταςκευϊν των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, τθσ πρόλθψθσ 
ατυχθμάτων εργαηομζνων ι τρίτων, τθσ αποφυγισ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, τθσ 
αποφυγισ ρφπανςθσ ρεμάτων, ποταμϊν, ακτϊν κ.λπ., κακϊσ και οι δαπάνεσ των μζτρων προςταςίασ 
των ζργων ςε κάκε φάςθ τθσ καταςκευισ τουσ ανεξαρτιτωσ τθσ εποχισ του ζτουσ (εκςκαφζσ, 
κεμελιϊςεισ, ικριϊματα, ςκυροδετιςεισ κ.λπ.) και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι τουσ.  

1.8  Οι δαπάνεσ διεξαγωγισ των ελζγχων ποιότθτοσ και οι δαπάνεσ καταςκευισ των πάςθσ 
φφςεωσ ‘’δοκιμαςτικϊν τμθμάτων’’ που προβλζπονται ςτθν Σ..Τ. και τουσ λοιποφσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ (μετριςεισ, εργαςτθριακοί ζλεγχοι και δοκιμζσ, αξία υλικϊν, χριςθ μθχανθμάτων, 
εργαςία κ.λπ.). 

1.9  Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ του κυρίου και βοθκθτικοφ μθχανικοφ 
εξοπλιςμοφ και μζςων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτοφνται για ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ / 
λειτουργίεσ του ζργου, ςτο πλαίςιο του εγκεκριμζνου χρονοδιαγράμματοσ, ςτισ οποίεσ 
περιλαμβάνονται τα μιςκϊματα, θ μεταφορά επί τόπου, θ ςυναρμολόγθςθ (όταν απαιτείται), θ 
αποκικευςθ, θ φφλαξθ, θ αςφάλιςθ, οι αποδοχζσ οδθγϊν, χειριςτϊν, βοθκϊν και τεχνιτϊν, τα 



καφςιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλϊςιμα, τα ανταλλακτικά, οι επιςκευζσ, οι μετακινιςεισ ςτον 
χϊρο του ζργου, οι θμεραργίεσ για οποιαδιποτε αιτία, οι πάςθσ φφςεωσ ςταλίεσ και κακυςτεριςεισ 
(που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του Κυρίου του Ζργου), θ αποςυναρμολόγθςι τουσ (εάν 

απαιτείται) και θ απομάκρυνςι τουσ από το Ζργο.  

Περιλαμβάνονται επίςθσ οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ του εφεδρικοφ εξοπλιςμοφ που 
διατθρείται ςε ετοιμότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ βλαβϊν ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

1.10 Οι δαπάνεσ προμθκείασ ι παραγωγισ, φορτοεκφόρτωςθσ και μεταφοράσ ςτθ κζςθ 
ενςωμάτωςθσ και τυχόν προςωρινϊν αποκζςεων και επαναφορτϊςεων αδρανϊν υλικϊν προζλευςθσ 
λατομείων, ορυχείων κλπ. πλθν των περιπτϊςεων που ςτα οικεία άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου 
αναφζρεται ρθτά ότι θ μεταφορά πλθρϊνεται ιδιαίτερα (άρκρα που επιςθμαίνονται με αςτερίςκο 
[*]).  

Περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ πλφςεωσ, ανάμιξθσ ι εμπλουτιςμοφ των υλικϊν, ϊςτε να 
ανταποκρίνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθν Μελζτθ του Ζργου προδιαγραφζσ, λαμβανομζνων 
υπόψθ των ςχετικϊν περιβαλλοντικϊν όρων  

1.11 Οι επιβαρφνςεισ από κακυςτεριςεισ, μειωμζνθ απόδοςθ και μετακινιςεισ μθχανθμάτων 
και προςωπικοφ που οφείλονται: 

(α) ςε εμπόδια ςτο χϊρο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν (αρχαιολογικά ευριματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β) ςτθν μθ ολοκλιρωςθ των διαδικαςιϊν απαλλοτρίωςθσ τμθμάτων του χϊρου εκτζλεςθσ 
των εργαςιϊν (υπό τθν προχπόκεςθ ότι παρζχεται θ δυνατότθτα τμθματικισ εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν),  

(γ) ςτισ τυχόν ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ αντιμετϊπιςθσ των εμποδίων από τουσ αρμόδιουσ για 
αυτά φορείσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Θ, ΔΕΤΑ κ.λπ.),  

(δ) ςτθν ενδεχόμενθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν κατά φάςεισ λόγω των ωσ άνω εμποδίων,  

(ε) ςτθν διενζργεια των απαιτουμζνων μετριςεων, ελζγχων και ερευνϊν (τοπογραφικϊν, 

εργαςτθριακϊν, γεωτεχνικϊν κ.α.), κακϊσ και ςτισ λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου που 
προβλζπονται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, είτε τα ωσ άνω αποηθμιϊνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανθγμζνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ι ςε άλλα άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου,  

(ςτ)  ςτθν λιψθ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων,  

(η) ςε προςωρινζσ ι μόνιμεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου για 
οποιαδιποτε αιτία (π.χ. εορτζσ, εργαςίεσ ςυντιρθςθσ οδικοφ δικτφου και υποδομϊν, βλάβεσ ςε άλλα 
ζργα, εκτζλεςθ άλλων ζργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν ομαλι και αςφαλι διακίνθςθ πεηϊν και οχθμάτων ςτισ 
κζςεισ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπωσ ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνεσ προςωρινϊν γεφυρϊςεων ορυγμάτων πλάτουσ ζωσ 3,0 m, για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων, όταν τοφτο κρίνεται απαραίτθτο από τθν 

Τπθρεςία ι τισ αρμόδιεσ Αρχζσ,  

(2) Οι δαπάνεσ λιψθσ προςτατευτικϊν μζτρων για τθν απρόςκοπτθ και αςφαλι κυκλοφορία 
πεηϊν και οχθμάτων ςτθν περίμετρο των χϊρων εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, όπου απαιτείται, ιτοι για 
τθν περίφραξθ των ορυγμάτων και γενικά των χϊρων εκτζλεςθσ εργαςιϊν, τθν ενθμζρωςθ του 
κοινοφ, τθν ςιμανςθ και φωτεινι ςθματοδότθςθ του εργοταξιακοφ χϊρου (πλθν εκείνθσ που 
προκφπτει από μελζτθ ςιμανςθσ και τιμολογείται ιδιαιτζρωσ), τθν προςωρινι διευκζτθςθ και 
αποκατάςταςθ τθσ κυκλοφορίασ κ.λπ. κακϊσ και οι δαπάνεσ για τθν απομάκρυνςθ των παραπάνω 
προςωρινϊν καταςκευϊν και ςιμανςθσ μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν και τθν πλιρθ 
αποκατάςταςθ τθσ αρχικισ ςιμανςθσ. 



1.13 Οι δαπάνεσ των τοπογραφικϊν εργαςιϊν (αποτυπϊςεων, παςςαλϊςεων, 
αναπαςςαλϊςεων, πφκνωςθσ τριγωνομετρικοφ και πολυγωνομετρικοφ δικτφου, εγκατάςταςθσ 
χωροςτακμικϊν αφετθριϊν κ.λπ.) που απαιτοφνται για τθν χάραξθ των επιμζρουσ ςτοιχείων του 

ζργου, οι δαπάνεσ ςφνταξθσ μελετϊν εφαρμογισ (όταν απαιτείται για τθν προςαρμογι των ςτοιχείων 
τθσ οριςτικισ μελζτθσ ςτο ακριβζσ ανάγλυφο του εδάφουσ ι υφιςτάμενεσ καταςκευζσ), 
καταςκευαςτικϊν ςχεδίων και ςχεδίων λεπτομερειϊν, οι δαπάνεσ ανίχνευςθσ και εντοπιςμοφ 
εμποδίων ςτον χϊρο εκτζλεςθσ του ζργου και εκπόνθςθσ μελετϊν αντιμετϊπιςθσ αυτϊν (λ.χ. 
υπάρχοντα κεμζλια, υψθλόσ ορίηοντασ υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφελείασ 
*ΟΚΩ+). 

1.14 Οι δαπάνεσ αποτφπωςθσ τεχνικϊν ζργων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων που απαντϊνται 
ςτο χϊρο του ζργου, οι δαπάνεσ επαλικευςθσ των ςτοιχείων εδάφουσ με τοπογραφικζσ μεκόδουσ 
κακϊσ και οι δαπάνεσ λιψθσ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων κατ’ αντιπαράςταςθ με εκπρόςωπο τθσ 
Τπθρεςίασ και ςφνταξθσ των πάςθσ φφςεωσ επιμετρθτικϊν ςχεδίων, πινάκων και υπολογιςμϊν που 
κα υποβλθκοφν ςτθν Τπθρεςία προσ ζλεγχο. 

1.15 Θ δαπάνθ ςφνταξθσ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται ςτθ μελζτθ. 

1.16 Οι δαπάνεσ ενθμζρωςθσ των οριηοντιογραφιϊν τθσ μελζτθσ με τα ςτοιχεία των 
εντοπιηομζνων με ερευνθτικζσ τομζσ ι κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν δικτφων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνεσ των αντλιςεων (πλθν των αντλιςεων κατά τθν καταςκευι τεχνικϊν εντόσ 
κοίτθσ ποταμϊν ι ςτθν περίπτωςθ που δεν υπάρχει δυνατότθτα παροχζτευςθσ προσ φυςικό ι 
τεχνθτό αποδζκτθ υδάτων) κακϊσ και των προςωρινϊν διευκετιςεων για τθν αντιμετϊπιςθ των 
επιφανειακϊν, υπογείων και πθγαίων νερϊν ϊςτε να προςτατεφονται τόςο τα καταςκευαηόμενα όςο 
και τα υπάρχοντα ζργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ. 

1.18 Οι δαπάνεσ που απορρζουν από δικαιϊματα κατοχυρωμζνων μεκόδων και 
ευρεςιτεχνιϊν που εφαρμόηονται κατά οποιονδιποτε τρόπο για τθν ζντεχνθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

1.19 Οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ προςβάςεων, προςπελάςεων και δαπζδων εργαςίασ ςτα 
διάφορα τμιματα του ζργου, και γενικά κάκε βοθκθτικισ καταςκευισ που κα απαιτθκεί ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο των εργαςιϊν, όταν δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ επιμζτρθςθ αυτϊν ςτα 
ςυμβατικά τεφχθ, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποξιλωςθσ των προςωρινϊν καταςκευϊν και 
περιβαλλοντικισ αποκατάςταςθσ των χϊρων (προςβάςεων, προςπελάςεων, δαπζδων εργαςίασ κ.λπ.) 
εκτόσ εάν υπάρχει ζγγραφθ αποδοχι τθσ Τπθρεςίασ για τθν διατιρθςι τουσ. 

1.20 Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. 
που διαςχίηουν εγκάρςια τα ορφγματα ι επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ, Σθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά κα φζρει, τόςο αςτικά 
όςο και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των εργαςιϊν, ο Ανάδοχοσ του Ζργου. 

1.21 Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι 
αποηθμιϊςεισ για κάκε είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςταμζνων καταςκευϊν κατά τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθν διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικϊν μζςων 
μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, ερπυςτριοφόρων μθχανθμάτων κ.λπ.) που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των 
ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Τπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε 
υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι ςτα ςυμβατικά τεφχθ: Οι πάςθσ φφςεωσ 
δαπάνεσ για τισ εργοταξιακζσ οδοφσ που προκφπτουν από τθ μεκοδολογία καταςκευισ του Αναδόχου 
και απαιτοφνται για τθν αςφαλι διακίνθςθ εξοπλιςμοφ και υλικϊν καταςκευισ του Ζργου (μίςκωςθ ι 
εξαςφάλιςθ δικαιωμάτων διζλευςθσ από ιδιωτικι ζκταςθ, καταςκευι των οδϊν ι βελτίωςθ 
υπαρχουςϊν, ςιμανςθ, ςυντιρθςθ), κακϊσ και οι δαπάνεσ εξαςφάλιςθσ των αναγκαίων χϊρων 



απόκεςθσ των πλεοναηόντων ι ακαταλλιλων προϊόντων εκςκαφϊν (καταβολι τιμιματοσ προσ 
ιδιοκτιτεσ, αν απαιτείται, εξαςφάλιςθ ςχετικϊν αδειϊν, καταςκευι οδϊν προςπζλαςθσ ι επζκταςθ ι 
βελτίωςθ υπαρχουςϊν) και θ τελικι διαμόρφωςθ των χϊρων μετά τθν περαίωςθ των εργαςιϊν, 

ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ. 

1.23 Οι δαπάνεσ των προεργαςιϊν ςτισ παλιζσ ι νζεσ επιφάνειεσ οδοςτρωμάτων για τθν 
εφαρμογι αςφαλτικϊν επιςτρϊςεων επ' αυτϊν, όπωσ π.χ. ςκοφπιςμα, κακαριςμόσ, δθμιουργία οπϊν 
αγκφρωςθσ (πικοφνιςμα), κακϊσ και οι δαπάνεσ μεταφοράσ και απόκεςθσ των προϊόντων που 
παράγονται ωσ αποτζλεςμα των παραπάνω εργαςιϊν. 

1.24 Οι δαπάνεσ διάνοιξθσ τομϊν ι οπϊν ςτα τοιχϊματα υφιςταμζνων αγωγϊν, φρεατίων, 
τεχνικϊν ζργων κ.λπ., με οποιαδιποτε μζςα, για τθ ςφνδεςθ νζων ςυμβαλλόντων αγωγϊν, εκτόσ αν 
προβλζπεται ιδιαίτερθ πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.25 Οι δαπάνεσ των ειδικϊν μελετϊν, που προβλζπεται ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ να 
εκπονθκοφν από τον Ανάδοχο χωρίσ ιδιαίτερθ αμοιβι, όπωσ μελζτεσ ςφνκεςθσ ςκυροδεμάτων και 
αςφαλτομιγμάτων, μελζτεσ ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ των απαιτουμζνων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ 
Αρχζσ, τθν Πολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ, εκτόσ αν προβλζπεται ιδιαίτερθ 
πλθρωμι προσ τοφτο ςτα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.27 Οι δαπάνεσ λιψθσ μζτρων για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ και απρόςκοπτθσ 
λειτουργίασ των υπαρχόντων ςτθν περιοχι του Ζργου δικτφων (δίκτυα φδρευςθσ, άρδευςθσ, 
αποχζτευςθσ και αποςτράγγιςθσ, τάφροι, διϊρυγεσ, υδατορζματα κ.λπ.), τα οποία επθρεάηονται από 
τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι ςχετικά ανεπαρκι και ευαίςκθτα ςε δυςμενι μεταχείριςθ, 

(2) κα επιβαρυνκεί υπζρμετρα θ λειτουργικότθτα των δικτφων αν ο Ανάδοχοσ δεν λάβει μζτρα 
για να αποτρζψει τθν είςοδο φερτϊν υλϊν από τισ χωματουργικζσ, κυρίωσ, ι άλλεσ εργαςίεσ. 

Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Σιμολογίου προςαυξάνονται κατά το ποςοςτό Γενικϊν Εξόδων 

(Γ.Ε.) και Οφζλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οποίο περιλαμβάνονται οι πάςθσ φφςεωσ δαπάνεσ οι 
οποίεσ δεν μποροφν να κατανεμθκοφν ςε ςυγκεκριμζνεσ εργαςίεσ αλλά αφοροφν ςυνολικά το κόςτοσ 
του ζργου όπωσ, κρατιςεισ ι υποχρεϊςεισ αυτοφ, όπωσ δαπάνεσ διοίκθςθσ και επίβλεψθσ του Ζργου, 
ςιμανςθσ εργοταξίων, φόροι, δαςμοί, αςφάλιςτρα, τόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ, προμικειεσ 
εγγυθτικϊν επιςτολϊν, ζξοδα λειτουργίασ γραφείων κ.λπ., τα επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ κακϊσ 
και το προςδοκϊμενο κζρδοσ από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

Σο ωσ άνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανζρχεται ςε δζκα οκτϊ τοισ εκατό (18%) του προχπολογιςμοφ 
των εργαςιϊν, όπωσ αυτόσ προκφπτει βάςει των τιμϊν του Σιμολογίου Προςφοράσ του αναδόχου, 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, και διακρίνεται ςε: 

(α) τακερά ζξοδα, δθλαδι άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, τα οποία 
περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Εξαςφάλιςθσ και διαρρφκμιςθσ εργοταξιακϊν χϊρων, για τθν ανζγερςθ κφριων και 
βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ. γραφείων, εργαςτθρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων 
του Αναδόχου ι άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(2) Ανζγερςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ι άλλων, 
εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

(3) Περίφραξθσ ι/και διατάξεων επιτιρθςθσ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και χϊρων 
εκτζλεςθσ εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 



(4) Εξοπλιςμοφ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τθ διαςφάλιςθ 
λειτουργικισ ετοιμότθτασ, εξαςφάλιςθσ φδρευςθσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, τθλεφωνικισ ςφνδεςθσ και 
αποχζτευςθσ, κακϊσ και λοιπϊν απαιτουμζνων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ. 

(5) Απομάκρυνςθσ κφριων και βοθκθτικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά τθν περαίωςθ 
του ζργου, κακϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςθσ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό και ςφμφωνα με 
τουσ εγκεκριμζνουσ Περιβαλλοντικοφσ Όρουσ. 

(6) Κινθτοποίθςθσ (ειςκόμιςθσ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ γενικισ χριςθσ 
(π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου 
και αποκινθτοποίθςθσ με το πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόλθςθσ. 

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπθςθσ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπλθρϊςεισ τροποποιιςεισ, 
εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλιρωςθσ των .Α.Τ. / Φ.Α.Τ. (χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ/Φάκελοσ 
Αςφάλειασ και Τγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυθτικζσ. 

(11) Αςφάλιςθσ του ζργου. 

(12) Προςυμβατικοφ ςταδίου. 

(13) Διάκεςθσ μζςων ατομικισ προςταςίασ. 

(14) Για επιςφαλι ζξοδα πάςθσ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςθσ χϊρων γραφείων και λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων, χρθματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτιςεωσ για μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν 
κατά τθν πορεία των εργαςιϊν, εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτθςθ ιςχυρισ νομικισ υποςτιριξθσ, 
απαιτιςεισ για μζτρα προςταςίασ από μθ λθφκείςεσ υπόψθ ακραίεσ επιτόπου ςυνκικεσ, κλοπζσ μθ 
καλυπτόμενεσ από αςφάλιςθ). 

(β) Χρονικϊσ ςυνθρτθμζνα ζξοδα, δθλαδι εξαρτϊμενα από τθ χρονικι διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ, τα οποία περιλαμβάνουν τισ δαπάνεσ: 

(1) Χριςεωσ - λειτουργίασ των εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και ευκολιϊν (περιλαμβάνει τθ 
χριςθ των εγκαταςτάςεων και χϊρων κακαρϊν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των εγκεκριμζνων 
Περιβαλλοντικϊν Όρων). 

(2) Προςωπικοφ γενικισ επιςταςίασ και διοίκθςθσ του Αναδόχου και υπό τθν προχπόκεςθ 
μόνιμθσ και αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ ςτο ζργο (ςε περίπτωςθ μθ μόνιμθσ και αποκλειςτικισ 
απαςχόλθςθσ κα λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ απαςχόλθςθσ και θ διακεςιμότθτα ςτο ζργο). 
Ανθγμζνεσ περιλαμβάνονται και οι δαπάνεσ για προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποηθμιϊςεισ. Σο 
επιςτθμονικό προςωπικό και οι επιςτάτεσ, με εξειδικευμζνο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, 
αςφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικισ υποςτιριξθσ  

(4) Εξωτερικϊν τεχνικϊν ςυμβοφλων με ad hoc μετάκλθςθ. 

(5) Για τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ παραπάνω κατθγορίασ προςωπικοφ π.χ. χριςθ 
αυτοκινιτων. 

(6) Λειτουργίασ μθχανθμάτων γενικισ χριςθσ π.χ. γερανοί, οχιματα μεταφοράσ προςωπικοφ. 

(7) Μετριςεων γενικϊν δεικτϊν και παραμζτρων που προβλζπονται ςτουσ εγκεκριμζνουσ 
περιβαλλοντικοφσ όρουσ και λιψθ μζτρων για ςυμμόρφωςθ προσ αυτοφσ. 

(8) υντιρθςθσ του ζργου για τον προβλεπόμενο χρόνο. 

(9) Σόκοι κεφαλαίων κίνθςθσ και γενικότερα χρθματοοικονομικό κόςτοσ. 



(10) ο αναλογοφν, ςε ςχζςθ με τθ ςυμμετοχι του ςτον κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχείρθςθσ, 
κόςτοσ ζδρασ επιχείρθςθσ ι/και λειτουργίασ κοινοπραξίασ 

  Ο Φόροσ Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) επί των λογαριαςμϊν του Αναδόχου βαρφνει τον 

Κφριο του Ζργου. 

  Εάν προκφψει ανάγκθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν που παρουςιάηουν διαφορετικά χαρακτθριςτικά 
ζναντι παρεμφερϊν προσ αυτζσ εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Σιμολόγιο, αποδεκτά 
όμωσ ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, ι εργαςιϊν που επιμετρϊνται διαφορετικά, οι 
εργαςίεσ αυτζσ είναι δυνατόν να αναχκοφν ςε άρκρα του παρόντοσ Σιμολογίου με αναγωγι των 
μεγεκϊν τουσ ςφμφωνα με το ακόλουκο παράδειγμα: 

(1) Διάτρθτοι ςωλινεσ ςτραγγιςτθρίων, αγωγοί αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από 
ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικι διάμετρο DN χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα διαφορετικι από τισ αναφερόμενεσ 
ςτα υποάρκρα των αντιςτοίχων άρκρων του παρόντοσ Σιμολογίου και για αντίςτοιχο υλικό 
καταςκευισ, κατθγορία αντοχισ και μζκοδο προςταςίασ, κα γίνεται αναγωγι του μικουσ του 

χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα ςε μικοσ ςωλινα τθσ αμζςωσ μικρότερθσ ςτο παρόν Σιμολόγιο 
ονομαςτικισ διαμζτρου, με βάςθ το λόγο: 

     DN / DM  

όπου  DN: Ονομαςτικι διάμετροσ του χρθςιμοποιοφμενου ςωλινα. 

DM:  Θ αμζςωσ μικρότερθ διάμετροσ ςωλινα που περιλαμβάνεται ςτο παρόν Σιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερθ διάμετροσ ωσ DM κα χρθςιμοποιείται θ αμζςωσ μεγαλφτερθ 
υπάρχουςα διάμετροσ. 

(2) Μόρφωςθ αρμϊν με προκαταςκευαςμζνεσ πλάκεσ τφπου FLEXCELL ι αναλόγου 

Για πάχοσ DN χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ μεγαλφτερο από το πάχοσ τθσ ςυμβατικισ πλάκασ 
του παρόντοσ τιμολογίου (12 mm), κα γίνεται αναγωγι τθσ επιφάνειασ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ 

πλάκασ ςε επιφάνεια ςυμβατικισ πλάκασ πάχουσ 12 mm, με βάςθ το λόγο:      DN / 12. 

 όπου DN: Σο πάχοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ πλάκασ ςε mm. 

(3) τεγάνωςθ αρμϊν με ταινίεσ τφπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτοσ ΒN χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ μεγαλφτερο από το πλάτοσ τθσ ςυμβατικισ ταινίασ 
του παρόντοσ Σιμολογίου (240 mm), κα γίνεται αναγωγι του μικουσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ 
ςε μικοσ ςυμβατικι ταινίασ πλάτουσ 240 mm, με βάςθ το λόγο:      ΒN / 240  

όπου ΒΝ: Σο πλάτοσ τθσ χρθςιμοποιοφμενθσ ταινίασ ςε mm. 

Παρεμφερισ πρακτικι μπορεί να ζχει εφαρμογι και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ άρκρων του 
παρόντοσ Σιμολογίου. 

Όπου ςτα επιμζρουσ άρκρα υπάρχει αναφορά ςε ΕΣΕΠ των οποίων ζχει αρκεί με απόφαςθ θ 

υποχρεωτικι εφαρμογι, θ ςχετικι αναφορά μπορεί να αντιςτοιχίηεται με αναφορά ςε ΠΕΣΕΠ ι άλλο 
πρότυπο που κα περιλαμβάνεται ςε ςχετικό πίνακα ςτουσ γενικοφσ όρουσ του παρόντοσ. 

Σε καμία περίπτωςη δεν εφαρμόζεται ςυντελεςτθσ επιπλθςματοσ θ οποιαδθποτε άλλη 
προςαφξηςη και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςη τα επιμετροφμενα m3 κάιε εργαςίασ, όπωσ 
καιορίζεται ςτο αντίςτοιχο άριρο. 

Tο τιμολόγιο μελζτθσ ςυντάχκθκε ςφμφωνα με 

 τθν υπ’ αρ. ΔΝγ/οικ.3577/ΦΝ 466/4-5-2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Τποδομϊν και 
Μεταφορϊν «Κανονιςμόσ Περιγραφικϊν Σιμολογίων Εργαςιϊν για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων» 
(Φ.Ε.Κ. Β’1746/19.05.2017). 



 Για τα άρκρα Τδραυλικϊν (ΤΔΡ) και Οδοποιϊασ (ΟΔΟ) τιμζσ μονάδασ για ζργα 
προχπολογιςμοφ ζωσ 1.500.000 €. 



Α. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΩ 1 

Άρκρο 1. ( 3.10.02.01/ΤΔΡ), Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ, με πλάτοσ 
πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθν ςταλία του αυτοκινιτου και 
τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m 1 

Άρκρο 2. ( 3.11.02.01/ΤΔΡ), Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ, με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 
3,00 m, με τθν φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθ ςταλία του αυτοκινιτου και τθ μεταφορά ςε 
οποιαδιποτε απόςταςθ, για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m 1 

Άρκρο 3. (5.07/ΤΔΡ), τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ λατομείου 2 

Άρκρο 4. (5.05.01/ΤΔΡ), Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο 
λατομείου, για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ ζωσ 50 cm 3 

Άρκρο 5. (7.06/ΤΔΡ), Αντιςτθρίξεισ παρειϊν χάνδακοσ με μεταλλικά πετάςματα 3 

Άρκρο 6. (4.05.ΧΕΣ /ΤΔΡ), Αποξιλωςθ φρεατίων, εςχαρϊν 4 

Άρκρο 7. (1.05/ΤΔΡ), Προςωρινζσ γεφυρϊςεισ ορυγμάτων για τθν διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ των πεηϊν 4 

Άρκρο 8. (Γ-2.1/ΟΔΟ), Βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 5 

Άρκρο 9. (3.12/ΤΔΡ), Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν αντιμετϊπιςθ προςκζτων 
δυςχερειϊν από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. 5 

Άρκρο 10. (4.04 /ΤΔΡ), Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων 6 

Άρκρο 11. (4.05 /ΤΔΡ), Αποξιλωςθ κραςπζδων πρόχυτων ι μθ 6 

Β. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ-ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ 7 

Άρκρο 12. (Β-66.1 /ΟΔΟ), Φρεάτιο υδροςυλλογισ τφπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 7 

Άρκρο 13. (11.02.04 /ΤΔΡ), Εςχάρεσ υδροςυλλογισ, από ελατό χυτοςίδθρο (ductile iron) 8 

Άρκρο 14 (B-29.4.21/ΟΔΟ)  Καταςκευι κιβωτiοειδϊν oχετϊν από ςκυρόδεμα C25/30 8 

Άρκρο 15. (Β-30.2/ΟΔΟ), Χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ B500C εκτόσ υπογείων ζργων 9 

Άρκρο 16. (16.14.02/ΤΔΡ) Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν ακακάρτων από ςκυρόδεμα 
κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, εςωτ. διαμζτρου 1,50 m 10 

Άρκρο 17 (16.14.03/ΤΔΡ) Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν ακακάρτων από ςκυρόδεμα 
κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, εςωτ. διαμζτρου 1,80 m 11 

Άρκρο 18. (4.09.02-ΧΕΣ/ΤΔΡ), Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων 
δικτφων που ζφεραν αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ μζςου πάχουσ 10 cm 11 

Άρκρο 19. (4.10/ΤΔΡ), Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου νθςίδασ ι πλατείασ ςτισ κζςεισ ορυγμάτων 
υπογείων δικτφων 12 

Άρκρο 20. (Β-51/ΟΔΟ), Πρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα 12 

Γ. ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ-ΩΛΗΝΩΕΙ-ΤΚΕΤΕ 14 

Άρκρο 21. (12.30.02.24/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου 
τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, 
ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 250 mm. 14 

Άρκρο 22. (12.30.02.27/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου 
τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, 
ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 500 mm 14 



Άρκρο 23. (12.30.02.28/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου 
τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, 
ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 630 mm 15 

Άρκρο 24. (12.30.02.29/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου 
τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, 
ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 800 mm 15 

Άρκρο 25. (12.30.02.30/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ δομθμζνου 
τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, 
ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 1000 mm 16 



Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων ςτισ  
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Α. ΧΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΕΡΓΑΙΕ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΩ 

Άρκρο 1. ( 3.10.02.01/ΤΔΡ), Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι 

θμιβραχϊδεσ, με πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, 

τθν ςταλία του αυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6081.1 

 

Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ γαιϊδεσ ι θμιβραχϊδεσ περιλαμβανομζνων και 

των εκςκαφϊν τυχόν υπαρχουςϊν αςφαλτικϊν ςτρϊςεων, ςε κατοικθμζνθ περιοχι ι ςτο εφροσ κατάλθψθσ 

οδικοφ άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδιποτε τρόπο (μθχανικά μζςα με ι χωρίσ χειρονακτικι 

υποβοικθςθ) εν ξθρϊ ι με υπόγεια νερά (με ςτάκμθ θρεμοφςα ι υποβιβαηόμενθ με άντλθςθ), ςφμφωνα 

με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων’’. 

Θ κοπι των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι των υπαρχουςϊν ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα κα γίνεται 

υποχρεωτικά με αςφαλτοκόφτθ και θ ςχετικι εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν τιμι μονάδασ του άρκρου.  

Θ χριςθ αντλιϊν δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ εκςκαφισ, όςο και κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εντόσ του ορφγματοσ και μζχρι τθσ αποπεράτωςθσ αυτϊν, εκτόσ αν 

προβλζπεται άλλωσ ςτθν μελζτθ.  

τθν τιμι περιλαμβάνονται οι ςποραδικζσ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν του ορφγματοσ (αν 

απαιτοφνται), θ μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα του ορφγματοσ ςτισ απαιτοφμενεσ διατομζσ ςε 

τρόπο που να είναι δυνατι θ χριςθ τφπων για τθ διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ, θ αναπζταςθ, ανάλογα με τον 

τρόπο και τα μζςα εκςκαφισ, κακϊσ και τα τυχόν απαραίτθτα δάπεδα εργαςίασ. Σζλοσ ςτθν τιμι 

περιλαμβάνονται οι κάκε είδουσ πλάγιεσ μεταφορζσ (οριηόντιεσ ι κατακόρυφεσ). 

Ωσ ςποραδικζσ κεωροφνται οι αντιςτθρίξεισ των παρειϊν που το μικοσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 2,00 

m ςυνολικά, ανά 20,0 m αξονικοφ μικουσ ορφγματοσ. Οι ειδικζσ αντιςτθρίξεισ επιμετρϊνται ιδιαίτερα, ςε 

ολόκλθρθ τθν επιφάνεια εφαρμογισ τουσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθ μελζτθ. 

Oι εκςκαφζσ επιμετρϊνται ανά ηϊνθ βάκουσ (ζωσ 4,00 m, από 4,01 ζωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάκε 

ηϊνθ εφαρμόηεται θ τιμι που κακορίηεται ςτο παρόν άρκρο, αναλόγωσ του πλάτουσ του ορφγματοσ και τθσ 

διαχείριςθσ των προϊόντων. 

Επιςθμαίνεται ότι οι κακαιρζςεισ ςτοιχείων από άοπλο ι οπλιςμζνο ςκυρόδεμα ςτο εφροσ του 

ορφγματοσ επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ορφγματοσ, με βάςθ τισ γραμμζσ πλθρωμισ που κακορίηονται από τθν 

μελζτθ, ανάλογα με το πλάτοσ του πυκμζνα, το βάκοσ του ορφγματοσ και τθν διαχείριςθ των προϊόντων 

εκςκαφϊν. 

Απόςταςθ απόρριψθσ προϊόντων εκςκαφισ (Χϊροσ επεξεργαςίασ Α.Ε.Κ.Κ. περιοχι Ηυγοφ) 15 Km 

=7,50+15(Km)*0,19(€/m3.Km)=10,35€ 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Δζκα και τριάντα πζντε λεπτά,                       (Αρικμθτικϊσ): 10,35 €  

 

Άρκρο 2. ( 3.11.02.01/ΤΔΡ), Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε ζδαφοσ βραχϊδεσ, με 

πλάτοσ πυκμζνα ζωσ 3,00 m, με τθν φόρτωςθ των προϊόντων εκςκαφισ επί αυτοκινιτου, τθ ςταλία του 

αυτοκινιτου και τθ μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ, για βάκοσ ορφγματοσ ζωσ 4,00 m  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6082.1 
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Εκςκαφι ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε βραχϊδθ πετρϊματα κάκε είδουσ,  

ςυμπεριλαμβανομζνων και των ςυμπαγϊν γρανιτικϊν και των ιςχυρϊσ ςυγκολλθμζνων (cemented) 

κροκαλοπαγϊν ςχθματιςμϊν, ςε κατοικθμζνθ περιοχι ι ςτο εφροσ κατάλθψθσ οδικοφ άξονα υπό 

κυκλοφορία, με χριςθ διατρθτικοφ εξοπλιςμοφ (υδραυλικισ ςφφρασ ι αεροςφυρϊν), χριςθ διογκωτικϊν 

θπίων εκρθκτικϊν (τφπου Bristar ι ιςοδυνάμων) ι/και περιοριςμζνθ χριςθ εκρθκτικϊν (με εφαρμογι 

μικρϊν γομϊςεων και χριςθ λαμαρινϊν για τθν αποφυγι εκτίναξθσ κραυςμάτων), όταν αυτό επιτρζπεται 

από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, εν ξθρϊ ι με υπόγεια νερά (με ςτάκμθ θρεμοφςα ι υποβιβαηόμενθ με άντλθςθ) 

ςφμφωνα με τθν μελζτθ και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκςκαφζσ ορυγμάτων υπογείων δικτφων’’.  

Θ κοπι των αςφαλτικϊν ςτρϊςεων ι των υπαρχουςϊν ςτρϊςεων από ςκυρόδεμα κα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτθ και θ ςχετικι εργαςία περιλαμβάνεται ςτθν τιμι μονάδασ του άρκρου. 

Θ χριςθ αντλιϊν δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, τόςο κατά τθ διάρκεια τθσ εκςκαφισ, όςο και κατά τθ 

διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν εντόσ του ορφγματοσ και μζχρι τθσ αποπεράτωςθσ αυτϊν, εκτόσ αν 

προβλζπεται άλλωσ ςτθν μελζτθ.  

τθν τιμι περιλαμβάνονται οι ςποραδικζσ αντιςτθρίξεισ των παρειϊν του ορφγματοσ (αν  

απαιτοφνται), θ μόρφωςθ των παρειϊν και του πυκμζνα του ορφγματοσ ςτισ απαιτοφμενεσ διατομζσ ςε 

τρόπο που να είναι δυνατι θ χριςθ τφπων για τθ διάςτρωςθ ςκυροδζματοσ, θ αναπζταςθ, ανάλογα με τον 

τρόπο και τα μζςα εκςκαφισ, κακϊσ και τα τυχόν απαραίτθτα δάπεδα εργαςίασ. Σζλοσ ςτθν τιμι 

περιλαμβάνονται οι κάκε είδουσ πλάγιεσ μεταφορζσ (οριηόντιεσ ι κατακόρυφεσ). 

Ωσ ςποραδικζσ κεωροφνται οι αντιςτθρίξεισ των παρειϊν που το μικοσ τουσ δεν υπερβαίνει τα 2,00 

m ςυνολικά, ανά 20,0 m αξονικοφ μικουσ ορφγματοσ. Οι ειδικζσ αντιςτθρίξεισ επιμετρϊνται ιδιαίτερα, ςε 

ολόκλθρθ τθν επιφάνεια εφαρμογισ τουσ, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα ςτθ μελζτθ. 

Oι εκςκαφζσ επιμετρϊνται ανά ηϊνθ βάκουσ (ζωσ 4,00 m, από 4,01 ζωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάκε 

ηϊνθ εφαρμόηεται θ τιμι που κακορίηεται ςτο παρόν άρκρο, αναλόγωσ του πλάτουσ του ορφγματοσ και τθσ 

διαχείριςθσ των προϊόντων. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αποξθλϊςεισ αςφαλτικϊν ταπιτων και οι κακαιρζςεισ ςτοιχείων από άοπλο 

ςκυρόδεμα ςτο εφροσ του ορφγματοσ εντάςςονται ςτισ εκςκαφζσ του παρόντοσ άρκρου, ενϊ οι κακαιρζςεισ 

ςτοιχείων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα επιμετρϊνται ιδιαίτερα με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου 

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ορφγματοσ, με βάςθ τισ γραμμζσ πλθρωμισ που κακορίηονται από τθν 

μελζτθ, ανάλογα με το πλάτοσ του πυκμζνα, το βάκοσ του ορφγματοσ και τθν διαχείριςθ των προϊόντων 

εκςκαφϊν. 

Απόςταςθ απόρριψθσ προϊόντων εκςκαφισ (Χϊροσ επεξεργαςίασ Α.Ε.Κ.Κ. περιοχι Ηυγοφ) 15 Km 

=26,30+15(Km)*0,19(€/m3.Km) =29,15€ 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Είκοςι εννζα και δεκαπζντε λεπτά,             (Αρικμθτικϊσ): 29,15 €  

 

Άρκρο 3. (5.07/ΤΔΡ), τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων με άμμο προελεφςεωσ 

λατομείου 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6069 

τρϊςεισ ζδραςθσ και εγκιβωτιςμόσ ςωλινων εντόσ ορφγματοσ με άμμο προζλευςθσ λατομείου, 

ςφμφωνα με τισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων 

δικτφων''. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται : 
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α. Θ προμικεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του ζργου. 

β. Θ προςζγγιςθ, ζκριψθ και διάςτρωςθ του υλικοφ ςτο όρυγμα. 

γ. Θ ιςοπζδωςθ τθσ ςτρϊςθσ ζδραςθσ και θ τφπανςθ ι ελαφρά ςυμπφκνωςθ τθσ ςτρϊςθσ 

εγκιβωτιςμοφ ζτςι ϊςτε να περιβάλλει πλιρωσ τουσ ςωλινεσ, με ιδιαίτερθ προςοχι για τθν αποφυγι ηθμιϊν 

ςτθν ςωλθνογραμμι. 

Σιμι για ζνα κυβικό μζτρο (m3) επίχωςθσ ωσ ανωτζρω, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ 

γραμμζσ πλθρωμισ (τυπικζσ διατομζσ αγωγϊν) 

Απόςταςθ για τθν απόλθψθ τθσ άμμου από αδειοδοτθμζνο λατομείο περιοχισ Ποντολιβάδου 15 Km 

– Σο πιο κοντινό μζροσ από το οποίο μποροφμε να ζχουμε πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ CE 

(=11.30€+15Km*0,19(€/m3.Km) =14,15€) 

 

ΕΤΡΩ   (Ολογράφωσ): Δεκατζςςερα και δεκαπζντε λεπτά,                               (Αρικμθτικϊσ): 14,15 € 

 

Άρκρο 4. (5.05.01/ΤΔΡ), Επιχϊςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτφων με διαβακμιςμζνο κραυςτό 

αμμοχάλικο λατομείου, για ςυνολικό πάχοσ επίχωςθσ ζωσ 50 cm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6068 

 

Επίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων ςε κατοικθμζνεσ περιοχζσ ι ςτθν ηϊνθ διζλευςθσ οδικϊν 

αξόνων, ςε ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 30 cm, με διαβακμιςμζνο κραυςτό αμμοχάλικο λατομείου, ςφμφωνα με 

τισ τυπικζσ διατομζσ τθσ μελζτθσ και τθν ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωςθ ορυγμάτων υπογείων δικτφων''. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου διαβακμιςμζνου 

κραυςτοφ υλικοφ λατομείου, οι πλάγιεσ μεταφορζσ, θ ζκριψθ ςτο όρυγμα με μθχανικά μζςα και 

χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), θ διάςτρωςθ ςε ςτρϊςεισ πάχουσ ζωσ 30 cm, θ διαβροχι (με τθν 

προμικεια και μεταφορά επί τόπου του νεροφ) και θ ςυμπφκνωςθ με δονθτικοφσ ςυμπυκνωτζσ διαςτάςεων 

αναλόγων του πλάτουσ του ορφγματοσ, οφτωσ ϊςτε να επιτευχκεί βακμόσ ςυμπφκνωςθσ που αντιςτοιχεί ςε 

ξθρά φαινόμενθ πυκνότθτα ίςθ κατ' ελάχιςτο με το 95% τθσ πυκνότθτασ που επιτυγχάνεται εργαςτθριακά 

κατά τθν τροποποιθμζνθ δοκιμι Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΣ EN 13286-2).  

Σιμι ανά κυβικό μζτρο (m3) ςυμπυκνωμζνου όγκου επίχωςθσ, βάςει των γραμμϊν πλθρωμισ του 

ορφγματοσ που κακορίηονται ςτθν μελζτθ. 

Απόςταςθ για τθν απόλθψθ κραυςτοφ υλικοφ από αδειοδοτθμζνο λατομείο περιοχισ 

Ποντολιβάδου 15 Km – Σο πιο κοντινό μζροσ από το οποίο μποροφμε να ζχουμε πιςτοποιθτικά 

ςυμμόρφωςθσ CE  

(=12,40€+15Km*0,19(€/m3.Km) =15,25 €) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Δεκαπζντε και είκοςι πζντε λεπτά,                                     (Αρικμθτικϊσ): 15,25 € 

 

Άρκρο 5. (7.06/ΤΔΡ), Αντιςτθρίξεισ παρειϊν χάνδακοσ με μεταλλικά πετάςματα 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6103 

Αντιςτθρίξεισ πρανϊν ορυγμάτων, προςωρινοφ χαρακτιρα, με ςφςτθμα μεταλλικϊν αμφιπλεφρων 

πεταςμάτων βιομθχανικισ προζλευςθσ, ενδεικτικοφ τφπου KRINGS ι αναλόγου, τθσ απαιτοφμενθσ 
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φζρουςασ ικανότθτασ για τθν παραλαβι των ωκιςεων γαιϊν και των πλευρικϊν επιφορτίςεων από μόνιμα 

ι κινθτά φορτία κυκλοφορίασ αυτοκινιτων ι μθχανθμάτων ζργων, ςφμφωνα με τθν μελζτθ του ζργου ι τθν 

μελζτθ εφαρμογισ του Αναδόχου. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

α. Θ προςκόμιςθ, θ χριςθ, οι μετακινιςεισ από κζςθ και θ αποκόμιςθ του εξοπλιςμοφ, με τισ 

απαιτοφμενεσ αντθρίδεσ, ςυνδζςμουσ κ.λπ. 

β. Θ απαςχόλθςθ των απαιτουμζνων μθχανθμάτων για τθν ςταδιακι καταβίβαςθ των πεταςμάτων 

ςτο προσ εκςκαφι όρυγμα και θ τυχόν απαιτοφμενθ βοθκθτικι ζμπθξθ 

γ. Θ ςυναρμολόγθςθ και αποςυναρμολόγθςθ των πεταςμάτων. 

δ. Θ ςταδιακι εξόλκυςι κατά τθν επίχωςθ του ορφγματοσ. 

ε. Οι πάςθσ φφςεωσ φκορζσ των πεταςμάτων και των εξαρτθμάτων τουσ. 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται ςε τετραγωνικά μζτρα (m2) τοποκετθκζντων αμφιπλεφρων πεταςμάτων 

αντιςτιριξθσ (με 1,00 m2 πετάςματοσ αντιςτθρίηονται 2,00 m2 παρειϊν ορφγματοσ). Επιμετράται μόνο το 

τμιμα του πετάςματοσ πάνω από τθν ςτάκμθ του πυκμζνα του ορφγματοσ και μζχρι 20 cm πάνω από τθν 

ςτάκμθ του εδάφουσ. 

Σιμι για ζνα τετραγωνικό μζτρο (m2) τοποκετθκζντων πεταςμάτων αντιςτιριξθσ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ):Σριάντα τζςςερα και εξιντα λεπτά,             (Αρικμθτικϊσ): 34,60 € 

 

Άρκρο 6. (4.05.ΧΕΣ /ΤΔΡ), Αποξιλωςθ φρεατίων, εςχαρϊν  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6808 

Για αποξιλωςθ ενόσ τεμαχίου φρεατίων, εςχαρϊν κ.λπ. Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ, οιαςδιποτε 

μορφισ, τφπου και διαςτάςεων (χτιςτά, χυτοςιδθρά, από ςκυρόδεμα κλπ.) με χριςθ αεροςφυρϊν με ι 

χωρίσ υποβοικθςθ μθχανικοφ εξοπλιςμοφ ι με εργαλεία χειρόσ , με τθν φόρτωςθ επί αυτοκινιτου και τθν 

μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ.  

Σιμι ανά τεμάχιο (τεμ) 

Απόςταςθ απόρριψθσ προϊόντων κακαιρζςεων (Χϊροσ επεξεργαςίασ Α.Ε.Κ.Κ. περιοχι Ηυγοφ) 15 Km 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Εκατό                                                 (Αρικμθτικϊσ): 100,00 € 

 

Άρκρο 7. (1.05/ΤΔΡ), Προςωρινζσ γεφυρϊςεισ ορυγμάτων για τθν διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ των 

πεηϊν 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6301 

Μθνιαία αποηθμίωςθ χριςθσ ςτοιχείων προςωρινισ γεφφρωςθσ ςκαμμάτων, τάφρων ι χανδάκων 

για τθ διευκόλυνςθ τθσ κυκλοφορίασ των πεηϊν, ξφλινων ι μεταλλικϊν επί τόπου καταςκευαηόμενων ι  

προκαταςκευαςμζνων, με αντιολιςκθρό δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωμα αςφαλείασ. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

• θ προςκόμιςθ, ςυναρμολόγθςθ και ςτερζωςθ των διαβακρϊν διζλευςθσ πεηϊν ςτισ κζςεισ των 

ορυγμάτων  
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• θ μετακίνθςθ και επανατοποκζτθςι τουσ με τθν πρόοδο των εργαςιϊν 

• θ επικεϊρθςι τουσ και θ αποκατάςταςθ τυχόν ηθμιϊν 

Επιμζτρθςθ ανά μινα παραμονισ ςτο ζργο των διαβακρϊν, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ εργαςιϊν 

Σιμι ανά μινα ι κλάςμα αυτοφ, παραμονισ ςτο ζργο ςτοιχείου διαβάκρασ επιφανείασ ενόσ 

τετραγωνικοφ μζτρου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Είκοςι και εξιντα λεπτά,                            (Αρικμθτικϊσ): 20,60 € 

 

Άρκρο 8. (Γ-2.1/ΟΔΟ), Βάςθ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ 3211.Β 

Καταςκευι βάςθσ οδοςτρωςίασ μεταβλθτοφ πάχουσ από κραυςτά αδρανι υλικά 

ςτακεροποιουμζνου τφπου ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρϊςεισ οδοςτρωμάτων από αςφνδετα 

αδρανι υλικά", με ςυμπφκνωςθ κατά ςτρϊςεισ μεγίςτου ςυμπυκνωμζνου πάχουσ κάκε ςτρϊςθσ 0,10 m, 

ανεξάρτθτα από τθ μορφι και τθν ζκταςθ τθσ επιφάνειασ καταςκευισ, ςε υπαίκρια ι υπόγεια ζργα. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

• θ προμικεια των αδρανϊν και του νεροφ διαβροχισ,  

• θ μεταφορά τουσ επί τόπου του ζργου από οποιαδιποτε απόςταςθ,  

• θ διάςτρωςθ, διαβρoxι και πλιρθσ ςυμπφκνωςθ, ϊςτε να προκφψει θ προβλεπόμενθ από τθν 

μελζτθ γεωμετρικι επιφάνεια. 

Θ επιμζτρθςθ κα γίνεται με γεωμετρικι χωροςτάκμθςθ κατά διατομζσ πριν και μετά τθν καταςκευι 

τθσ ςτρϊςεωσ, ςφμφωνα με τθν μελζτθ.  

Σιμι ανά κυβικό μζτρο ςυμπυκνωμζνθσ βάςθσ μεταβλθτοφ πάχουσ  

Απόςταςθ για τθν απόλθψθ κραυςτοφ υλικοφ από αδειοδοτθμζνο λατομείο περιοχισ 

Ποντολιβάδου 15 Km – Σο πιο κοντινό μζροσ από το οποίο μποροφμε να ζχουμε πιςτοποιθτικά 

ςυμμόρφωςθσ CE  

(=11,50€+15Km*0,19(€/m3.Km) =14,35 €) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Δεκατζςςερα και τριάντα πζντε λεπτά,           (Αρικμθτικϊσ):14,35 € 

 

Άρκρο 9. (3.12/ΤΔΡ), Προςαφξθςθ τιμϊν εκςκαφϊν ορυγμάτων υπογείων δικτφων για τθν 

αντιμετϊπιςθ προςκζτων δυςχερειϊν από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ. 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6087 

Πρόςκετθ τιμι καταβαλλόμενθ λόγω δυςχεροφσ εκςκαφισ, ςε οποιοδιποτε ζδαφοσ, κάτω από 

δίκτυα Εταιρειϊν/Οργανιςμϊν Κοινισ Ωφζλειασ τοπικοφ χαρακτιρα, υποςτθριηόμενα / αντιςτθριηόμενα ι 

μθ, ανά μζτρο μικουσ ςυναντϊμενου αγωγοφ κατά μικοσ του ςκάμματοσ.  

Νοείται δε αγωγόσ μζςα ςτο ςκάμμα και ο παραμζνων μζςα ςϋ αυτό κατά το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

διατομισ του (πάνω από 50%). Περιςςότεροι του ενόσ αγωγοί περιλαμβανόμενοι ςε ιδεατό κφλινδρο με 
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άξονα τον άξονα του μεγαλφτερου αγωγοφ και διαμζτρου 1,00 m κεωροφνται ωσ ζνασ αγωγόσ. Εφόςον 

υπάρχουν ζξω από τον παραπάνω κφλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμθ μία φορά θ τιμι αυτι.  

το παρόν άρκρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτοφμενεσ εργαςίεσ υποςτιριξθσ, αντιςτιριξθσ 

ι υποκεμελίωςθσ του δικτφου. Οι εργαςίεσ αυτζσ κα εκτελοφνται, κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τθν 

εγκεκριμζνθ μελζτθ ι/και τισ οδθγίεσ των αρμοδίων ΟΚΩ και κα επιμετρϊνται ςφμφωνα με τα οικεία άρκρα 

του Σιμολογίου. 

Σιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) ςυναντϊμενου αγωγοφ που προκαλεί δυςχζρεια εκςκαφισ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Δεκαπζντε και πενιντα λεπτά,                         (Αρικμθτικϊσ): 15,50 € 

 

Άρκρο 10. (4.04 /ΤΔΡ), Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6807 

Αποξιλωςθ πλακοςτρϊςεων πεηοδρομίων και τθσ υπόβαςισ τουσ, με χριςθ αεροςφυρϊν, με τθν 

φόρτωςθ επί αυτοκινιτου και τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Θ εργαςία κα εκτελείται με ιδιαίτερθ επιμζλεια προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί το ποςοςτό 

κραυομζνων πλακϊν κατά τθν αποξιλωςθ. 

Οι ακζραιεσ πλάκεσ κα ςυγκεντρϊνονται και κα ςτοιβάηονται παραπλεφρωσ του ορφγματοσ 

προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν κατά τθν αποκατάςταςθ τθσ πλακόςτρωςθσ. 

Ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ του αςτερίςκου κα γίνεται με βάςθ τθν ςυμβατικι παραδοχι ότι ανά 

τετραγωνικό μζτρο αποξιλωςθσ πλακόςτρωςθσ προκφπτουν 0,10 m3 προϊόντων προσ μεταφορά για 

οριςτικι απόκεςθ, ωσ εξισ: 

[*] = 0,10 m3 x S x €/ m3.km (βλ. Γενικοφσ Όρουσ του Σιμολογίου)  

όπου S θ μζςθ απόςταςθ μζχρι τον χϊρο απόκεςθσ, ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ι 

τθν ςχετικι ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) 

Απόςταςθ απόρριψθσ προϊόντων κακαιρζςεων (Χϊροσ επεξεργαςίασ Α.Ε.Κ.Κ. περιοχι Ηυγοφ) 15 Km 

=12,40+15(Km)*0,19(€/m3.Km)*0.10=12,69€ 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Δϊδεκα και εξιντα εννζα λεπτά,                  (Αρικμθτικϊσ): 12,69 € 

 

Άρκρο 11. (4.05 /ΤΔΡ), Αποξιλωςθ κραςπζδων πρόχυτων ι μθ  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6808 

Αποξιλωςθ κραςπζδων πεηοδρομίων με χριςθ αεροςφυρϊν, με τθν φόρτωςθ επί αυτοκινιτου και 

τθν μεταφορά ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Θ εργαςία κα εκτελείται με ιδιαίτερθ επιμζλεια προκειμζνου να ελαχιςτοποιθκεί το ποςοςτό 

κραυομζνων κραςπζδων κατά τθν αποξιλωςθ. 

Σα ακζραια κράςπεδα κα ςυγκεντρϊνονται και κα ςτοιβάηονται παραπλεφρωσ του ορφγματοσ 

προκειμζνου να επαναχρθςιμοποιθκοφν κατά τθν αποκατάςταςθ του πεηοδρομίου. 
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Ο προςδιοριςμόσ τθσ τιμισ του αςτερίςκου κα γίνεται με βάςθ τθν ςυμβατικι παραδοχι ότι ανά 

τρζχον μζτρο αποξιλωςθσ κραςπζδων προκφπτουν 0,075 m3 προϊόντων προσ μεταφορά για οριςτικι 

απόκεςθ, ωσ εξισ: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/ m3.km (βλ. Γενικοφσ Όρουσ του Σιμολογίου)  

όπου S θ μζςθ απόςταςθ μζχρι τον χϊρο απόκεςθσ, ςφμφωνα με τουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ ι 

τθν ςχετικι ζγκριςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ. 

Σιμι ανά τρζχον μζτρο (μμ) 

Απόςταςθ απόρριψθσ προϊόντων κακαιρζςεων (Χϊροσ επεξεργαςίασ Α.Ε.Κ.Κ. περιοχι Ηυγοφ) 15 Km 

=3,30+15(Km)*0,19(€/m3.Km)*0.075=3,51€ 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Σρία και πενιντα ζνα λεπτά,                    (Αρικμθτικϊσ): 3,51 € 

 

Β. ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΑ-ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ  

Άρκρο 12. (Β-66.1 /ΟΔΟ), Φρεάτιο υδροςυλλογισ τφπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ 2548 

Φρεάτια υδροςυλλογισ και επίςκεψθσ δικτφων αποχζτευςθσ ομβρίων ι ςτραγγιςτθρίων, πλιρωσ ι 

εν μζρει προκαταςκευαςμζνα ι με επί τόπου ζγχυςθ, ςφμφωνα τθν μελζτθ και τα εγκεκριμζνα Πρότυπα 

Καταςκευισ Ζργων (ΠΚΕ), ςυνδεδεμζνα με τουσ αγωγοφσ ειςροισ ι εκροισ και ζτοιμα για λειτουργία. 

τθ τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:  

• θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου των απαιτουμζνων υλικϊν, 

προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων και εξαρτθμάτων για τθν πλιρθ διαμόρφωςθ των φρεατίων ςφμφωνα με 

τα ΠΚΕ 

• το προςωπικό, ο εξοπλιςμόσ και τα μζςα για τθν πλιρθ καταςκευι των φρεατίων και τον χειριςμό 

των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων (υποχρεωτικι θ χριςθ κατάλλθλου γερανοφ)  

• θ εκςκαφι του ορφγματοσ κεμελίωςθσ ςε κάκε είδουσ ζδαφοσ 

• θ τοποκζτθςθ και ςτερζωςθ των προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων ι/και θ τοποκζτθςθ οπλιςμοφ, 

θ καταςκευι ξυλοτφπων και θ ζγχυςθ του ςκυροδζματοσ 

• θ διαμόρφωςθ ι θ διάνοιξθ οπϊν ςφνδεςθσ των ςωλινων 

• θ ςφνδεςθ των ςωλινων και θ ςφράγιςθσ του διακζνου μεταξφ οπϊν και ςωλινων με μθ 

ςυρικνοφμενο τςιμεντοκονίαμα  

• θ προμικεια και πάκτωςθ των βακμίδων επίςκεψθσ,  

• θ προμικεια και τοποκζτθςθ ςχαρϊν, καλυμμάτων και πλαιςίων 

• θ επαναπλιρωςθ του ορφγματοσ με κραυςτό υλικό λατομείου  

• θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ τμιματοσ των φρεατίων υδροςυλλογισ για προςαρμογι τθσ ςτζψθσ 

τουσ ςτθν κλίςθ ι επίκλιςθ τθσ οδοφ 

τθ τιμι μονάδασ δεν περιλαμβάνονται: 

• θ τοποκζτθςθ ςιδθροπλιςμοφ ςτα φρεάτια υδροςυλλογισ τφπου Φ1Ν  
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• θ επί τόπου ςκυροδζτθςθ τμιματοσ των φρεατίων υδροςυλλογισ για αφξθςθ του εςωτερικοφ 

φψουσ τουσ πζραν των 1200 mm  

• θ καταςκευισ λαιμοφ φψουσ h ≥1,00 m ςε φρεάτια επίςκεψθσ υπονόμων ι ςτραγγιςτθρίων 

Σιμι ανά τεμάχιο πλιρωσ καταςκευαςμζνου φρεατίου 

 

ΕΤΡΩ   (Ολογράφωσ): Σετρακόςια και τριάντα οκτϊ λεπτά,           (Αρικμθτικϊσ): 438,00 € 

 

Άρκρο 13. (11.02.04 /ΤΔΡ), Εςχάρεσ υδροςυλλογισ, από ελατό χυτοςίδθρο (ductile iron) 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6752 

Μεταλλικζσ εςχάρεσ υδροςυλλογισ, με το αντίςτοιχο πλαίςιο ζδραςθσ, πλιρωσ τοποκετθμζνεσ, 

ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ. 

Περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου τθσ εςχάρασ και του πλαιςίου ζδραςθσ 

αυτισ, θ ακριβισ ρφκμιςθ τθσ ςτάκμθσ και επίκλιςθσ τθσ εςχάρασ με χριςθ ςτερεϊν υποκεμάτων και ο 

εγκιβωτιςμόσ του πλαιςίου ζδραςθσ με τςιμεντοκονία, μθ ςυρρικνοφμενο κονίαμα ι εποξειδικά κονιάματα. 

Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι, τόςο επί νζων όςο και επί υφιαςταμζνων καταςκευϊν 

(αντικατάςταςθ εςχαρϊν). 

Επιμζτρθςθ για τισ μεν τυποποιθμζνεσ εςχάρεσ βιομθχανικισ προζλευςθσ με βάςθ τουσ πίνακεσ 

βαρϊν του καταςκευαςτι, για τισ δε θλεκτροςυγκολλθτζσ εςχάρεσ νε βάςθ αναλυτικοφσ υπολογιςμοφσ των 

ράβδων και λοιπϊν διατομϊν μορφοχάλυβα που χρθςιμοποιοφνται για τθν καταςκευι τουσ. ε καμμία 

περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτι επιμζτρθςθ με ηφγιςθ. 

Εςχάρεσ υδροςυλλογισ, από ελατό χυτοςίδθρο (χυτοςίδθροσ ςφαιροειδοφσ γραφίτθ, ductile iron), 

τθσ προβλεπόμενθσ από τθν μελζτθ φζρουςασ ικανότθτασ D κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 08-

07-01-04 "Εςχάρεσ υδροςυλλογισ από ελατό χυτοςίδθρο". 

Σιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) εςχάρασ και αντιςτοίχου πλαιςίου ζδραςθσ. 

 

ΕΤΡΩ   (Ολογράφωσ): Δφο και ενενιντα λεπτά,                   (Αρικμθτικϊσ): 2,90 € 

 

Άρκρο 14 (B-29.4.21/ΟΔΟ)  Καταςκευι κιβωτiοειδϊν oχετϊν από ςκυρόδεμα C25/30  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ-2551 

Καταςκευι ολόκλθρθσ τθσ κιβωτοειδοφσ διατομισ οχετϊν ορκϊν ι λοξϊν, με άξονα ευκφγραμμο ι 

καμπφλο, οριηόντιο ι με κατά μικοσ κλίςθ ι κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψθσ, πλευρικά τοιχϊματα και πλάκα 

κεμελίωςθσ- κακϊσ και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινϊν, αγγυρϊςεων και κορωνίδων που 

ςυνδζονται με τον οχετό, με χριςθ ςκυροδζματοσ κατθγορίασ C25/30, οπλιςμζνου.  

Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι και για τθν καταςκευι κιβωτιόςχθμων τεχνικϊν ελεφκερου ορκοφ 

ανοίγματοσ μζχρι 8.00 m. 

 

ΕΤΡΩ   (Ολογράφωσ): Εκατόν πενιντα,                        (Αρικμθτικϊσ): 150 € 
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Άρκρο 15. (Β-30.2/ΟΔΟ), Χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ B500C εκτόσ υπογείων ζργων     

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ 2612 

Προμικεια και μεταφορά επί τόπου του ζργου χάλυβα οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ πάςθσ φφςεωσ 

καταςκευϊν, μορφισ διατομϊν και κατθγορίασ ςφμφωνα με τθν μελζτθ, διαμόρφωςι του ςφμφωνα με τθν 

μελζτθ, προςζγγιςθ ςτθν κζςθ ενςωμάτωςθσ με οποιοδιποτε μζςον και τοποκζτθςι του ςφμφωνα με τα 

ςχζδια οπλιςμοφ. Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Χαλφβδινοσ οπλιςμόσ 

ςκυροδεμάτων". 

Θ τοποκζτθςθ του ςιδθροπλιςμοφ κα γίνεται μόνον μετά τθν παραλαβι του ξυλοτφπου ι τθσ 

επιφανείασ ζδραςθσ του ςκυροδζματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμζνων δαπζδων κ.λπ.). 

Ο χάλυβασ οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων επιμετράται ςε χιλιόγραμμα, ανά κατθγορία οπλιςμοφ (χάλυβασ 

B500A, B500C και δομικά πλζγματα) βάςει αναλυτικϊν Πινάκων Οπλιςμοφ.  

Εάν οι πίνακεσ αυτοί δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν εγκεκριμζνθ μελζτθ του ζργου κα ςυντάςςονται με 

μζριμνα του Αναδόχου και κα υποβάλλονται ςτθν Τπθρεςία προσ ζλεγχο και κεϊρθςθ πριν από τθν ζναρξθ τθσ 

τοποκζτθςθσ του οπλιςμοφ.  

Οι Πίνακεσ κα ςυντάςςονται βάςει των ςχεδίων τθσ μελζτθσ και κα περιλαμβάνουν λεπτομερϊσ τισ 

διαςτάςεισ των ράβδων (αναπτφγματα), τισ διαμζτρουσ, τισ κζςεισ τοποκζτθςθσ και τα μικθ υπερκάλυψθσ, τα 

βάρθ ανά τρζχον μζτρο κατά διάμετρο, τα επί μζρουσ και τα ολικά μικθ των ράβδων, τα μερικά βάρθ ανά 

διάμετρο και το ολικό βάροσ. Οι ωσ άνω Πίνακεσ Οπλιςμοφ, μετά τθν παραλαβι των οπλιςμϊν, κα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και τθν Τπθρεςία και κα αποτελοφν τθν επιμζτρθςθ των οπλιςμϊν. 

Σο ανά τρζχον μζτρο βάροσ των ράβδων οπλιςμοφ κα υπολογίηεται με βάςθ τον πίνακα 3-1 του ΚΣΧ-

2008, ο οποίοσ παρατίκεται ςτθν ςυνζχεια. ε καμία περίπτωςθ δεν γίνεται αποδεκτόσ ο προςδιοριςμόσ του 

μοναδιαίου βάρουσ των ράβδων βάςει ηυγολογίου. 

 

Ονομ.  
διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογισ 

Ονομ. 
διατομι  
(mm

2
) 

Ονομ.  
μάηα/ 
μζτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλοφρεσ και 

ευκυγραμμιςμζνα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλθμζνα 
πλζγματα και 
δικτυϊματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
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τισ επιμετροφμενεσ μονάδεσ, πζραν τθσ προμικειασ, μεταφοράσ επί τόπου, διαμόρφωςθσ και τοποκζτθςθσ 

του οπλιςμοφ, περιλαμβάνονται ανθγμζνα τα ακόλουκα: 

 Θ ςφνδεςθ των ράβδων κατά τρόπο ςτερεό, ςε όλεσ ανεξάρτθτα τισ διαςταυρϊςεισ και όχι εναλλάξ, με 

ςφρμα πάχουσ ανάλογα με τθ διάμετρο και τθ κζςθ του οπλιςμοφ ι με θλεκτροςυγκόλλθςθ ςτθν 

περίπτωςθ εγχφτων παςςάλων.  

 Θ προμικεια του ςφρματοσ πρόςδεςθσ.  

 Θ προμικεια και τοποκζτθςθ αποςτατιρων (spacers) για τθν εξαςφάλιςθ του προβλεπόμενου από τθν 

μελζτθ πάχουσ επικάλυψθσ του οπλιςμοφ, κακϊσ και αρμοκλειδϊν (κατά ISO 15835-2). 

 Οι πλάγιεσ μεταφορζσ και θ διακίνθςθ του οπλιςμοφ ςε οποιοδιποτε φψοσ από το δάπεδο εργαςίασ.  

 Θ τοποκζτθςθ υποςτθριγμάτων (καβίλιεσ, αναβολείσ) και ειδικϊν τεμαχίων ανάρτθςθσ που τυχόν κα 

απαιτθκοφν (εργαςία και υλικά). 

 Θ απομείωςθ και φκορά του οπλιςμοφ κατά τθν κοπι και κατεργαςία . 

Σιμι ανά χιλιόγραμμο (kg) ςιδθροφ οπλιςμοφ υδραυλικϊν ζργων τοποκετθμζνου ςφμφωνα με τθ 

μελζτθ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): ‘Ενα και δεκαπζντε λεπτά,                                    (Αρικμθτικϊσ): 1,15  € 

 

Άρκρο 16. (16.14.02/ΤΔΡ) Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν ακακάρτων από 

ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, εςωτ. διαμζτρου 1,50 m  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6327  

Κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ ι ςυμβολισ αγωγϊν ακακάρτων εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ, εςωτ.διαμζτρου 

1,50 m, οποιουδιποτε ςυνολικοφ φψουσ (από τθν ςτάκμθ ροισ μζχρι το κατάςτρωμα τθσ οδοφ ι τθν 

ςτάκμθ του εδάφουσ), αποτελοφμενου από προκαταςκευαςμζνουσ δακτυλίουσ κλπ ςτοιχεία από 

ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, με ςιμανςθ CE, πλιρωσ εγκατεςτθμζνα. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

Θ χάραξθ με αςφαλτοκόπτθ του περιγράμματοσ τθσ απαιτοφμενθσ εκςκαφισ και θ διάνοιξθ του ορφγματοσ 

ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ με τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αντλιςεισ και αντιςτθρίξεισ 

Θ φόρτωςθ και μεταφορά προσ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφϊν ςε οποιαδιποτε απόςταςθ 

Θ κοιτόςτρωςθ από ςκυρόδεμα C8/10 

Θ προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου των ςτοιχείων του φρεατίου (δακτφλιοι, πλάκα ςτζψθσ, ςτοιχείο 

λαιμοφ, κάλυμμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, βακμίδεσ, ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγάνωςθσ κλπ) και θ ςυναρμολόγθςι 

του ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι 

Θ ςφνδεςθ των αγωγϊν αφίξεωσ και αναχωριςεωσ 

Θ επανεπίχωςθ του απομζνοντοσ όγκου του ορφγματοσ με διαβακμιςμζνο κραυςτό υλικό λατομείου 

ςυμπυκνωμζνο κατά ςτρϊςεισ ι υλικό ελεγχόμενθσ χαμθλισ αντοχισ (ΤΕΧΑ) 

Θ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν προτεραία του κατάςταςθ (ανακαταςκευι γφρω από το όρυγμα 

των ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν που αποξθλϊκθκαν για τθν εκςκαφι) 

Σιμι ανά προκαταςκευαςμζνο φρεάτιο από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εςωτ. διαμζτρου 1,50 m (τεμ) 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Χίλια εξακόςια  πενιντα                   Αρικμθτικϊσ: 1,650.00 € 

 

Άρκρο 17 (16.14.03/ΤΔΡ) Προκαταςκευαςμζνα κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ αγωγϊν ακακάρτων από 

ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εντόσ κατοικθμζνων περιοχϊν, εςωτ. διαμζτρου 1,80 m  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6327  

Κυκλικά φρεάτια επίςκεψθσ ι ςυμβολισ αγωγϊν ακακάρτων εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ, εςωτ. 

διαμζτρου 1,80 m, οποιουδιποτε ςυνολικοφ φψουσ (από τθν ςτάκμθ ροισ μζχρι το κατάςτρωμα τθσ οδοφ ι 

τθν ςτάκμθ του εδάφουσ), αποτελοφμενου από προκαταςκευαςμζνουσ δακτυλίουσ κ.λπ. ςτοιχεία από 

ςκυρόδεμα, ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, με ςιμανςθ CE, πλιρωσ εγκατεςτθμζνα. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

Θ χάραξθ με αςφαλτοκόπτθ του περιγράμματοσ τθσ απαιτοφμενθσ εκςκαφισ και θ διάνοιξθ του ορφγματοσ 

ςε ζδαφοσ πάςθσ φφςεωσ με τισ τυχόν απαιτοφμενεσ αντλιςεισ και αντιςτθρίξεισ. 

Θ φόρτωςθ και μεταφορά προσ απόκεςθ των προϊόντων εκςκαφϊν ςε οποιαδιποτε απόςταςθ. 

Θ κοιτόςτρωςθ από ςκυρόδεμα C8/10. 

Θ προμικεια και προςκόμιςθ επί τόπου των ςτοιχείων του φρεατίου (δακτφλιοι, πλάκα ςτζψθσ, ςτοιχείο 

λαιμοφ, κάλυμμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 124, βακμίδεσ, ελαςτικοί δακτφλιοι ςτεγάνωςθσ κλπ) και θ ςυναρμολόγθςι 

του ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του προμθκευτι. 

Θ ςφνδεςθ των αγωγϊν αφίξεωσ και αναχωριςεωσ. 

Θ επανεπίχωςθ του απομζνοντοσ όγκου του ορφγματοσ με διαβακμιςμζνο κραυςτό υλικό λατομείου 

ςυμπυκνωμζνο κατά ςτρϊςεισ ι υλικό ελεγχόμενθσ χαμθλισ αντοχισ (ΤΕΧΑ). 

Θ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ ςτθν προτεραία του κατάςταςθ (ανακαταςκευι γφρω από το όρυγμα 

των ςτρϊςεων οδοςτρωςίασ και αςφαλτικϊν που αποξθλϊκθκαν για τθν εκςκαφι). 

Σιμι ανά προκαταςκευαςμζνο φρεάτιο από ςκυρόδεμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1917, εςωτ. διαμζτρου 1,80 m (τεμ). 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Δφο χιλιάδεσ εξιντα                     Αρικμθτικϊσ:  2,060.00 € 

 

Άρκρο 18. (4.09.02-ΧΕΣ/ΤΔΡ), Αποκατάςταςθ αςφαλτικϊν οδοςτρωμάτων ςτισ κζςεισ ορυγμάτων υπογείων 

δικτφων που ζφεραν αςφαλτικζσ ςτρϊςεισ μζςου πάχουσ 10 cm 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ 4521.Β 

Για τισ εργαςίεσ πλιρουσ επαναφοράσ ενόσ τετραγωνικοφ μζτρου αποξθλωκζντοσ αςφαλτικοφ 

οδοςτρϊματοσ, ιτοι: 

1.  Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ υλικοφ οδοςτρωςίασ με αδρανι υλικά λατομείου, κατά ςτρϊςεισ πάχουσ 

ζωσ 15 cm και ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το προχπάρχον και όχι λιγότερο από 30 cm. 

2. Εφαρμογι αςφαλτικισ προεπάλειψθ. 

3.  Αςφαλτικι ςτρϊςθ βάςθσ με αςφαλτόμιγμα, παραςκευαηόμενο εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, 

ςυμπυκνωμζνου πάχουσ 50 mm. 

4.  Διάςτρωςθ και ςυμπφκνωςθ αςφαλτομίγματοσ παραγόμενου εν κερμϊ ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ, 

ςυνολικοφ πάχουσ ίςου με το προχπάρχον κατά ςτρϊςεισ ςυμπυκνωμζνου πάχουσ ζωσ 50 mm. 
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5. Εφαρμογι αςφαλτικισ ςυγκολλθτικισ επάλειψθσ ςτθν περίπτωςθ εφαρμογισ διπλισ αςφαλτικισ 

ςτρϊςθσ. 

Περιλαμβάνεται θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενςωματουμζνων υλικϊν, θ λιψθ μζτρων 

για τισ απαιτοφμενεσ κυκλοφοριακζσ ρυκμίςεισ και θ απαςχόλθςθ προςωπικοφ, εξοπλιςμοφ και μζςων για 

τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και θ ςυλλογι και απομάκρυνςθ τυχόν πλεοναηόντων υλικϊν και ο 

κακαριςμόσ του οδοςτρϊματοσ με χριςθ μθχανικοφ ςαρϊκρου μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν. 

Σο παρόν άρκρο ζχει εφαρμογι ανεξαρτιτωσ τθσ εκτάςεωσ των αποκαταςτάςεων και των κυκλοφοριακϊν 

ςυνκθκϊν ςτθν κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν. Οι επιμζρουσ εργαςίεσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τα 

κακοριηόμενα ςτα αντίςτοιχα άρκρα του τιμολογίου ζργων οδοποιίασ (ΝΕΣ ΟΔΟ). 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρουσ αποκατάςταςθσ οδοςτρϊματοσ. 

 

ΕΤΡΩ   (Ολογράφωσ):  Δεκαοκτϊ και πενιντα λεπτά,                    (Αρικμθτικϊσ): 18,50 € 

 

Άρκρο 19. (4.10/ΤΔΡ), Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου νθςίδασ ι πλατείασ ςτισ κζςεισ ορυγμάτων 

υπογείων δικτφων 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ 6804 

Αποκατάςταςθ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου, νθςίδασ ι πλατείασ, θ οποία ζχει αποξθλωκεί για τθν καταςκευι 

υπογείου δικτφου, ςτθν προτζρα τθσ κατάςταςθ, με χριςθ των τςιμεντοπλακϊν, κυβολίκων, λικοςωμάτων, 

μαρμάρων κ.λπ. που ζχουν εξαχκεί χωρίσ φκορζσ κατά τθν αποξιλωςθ και ςυμπλιρωςι τουσ με υλικά τθσ 

αυτισ υφισ, χρωματιςμοφ και διαςτάςεων για τθν εξαςφάλιςθ ενιαίασ μορφισ τθσ ςυνολικισ επίςτρωςθσ 

του χϊρου και κατά τα λοιπά ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάςταςθ πλακοςτρϊςεων ςτισ 

κζςεισ διζλευςθσ υπογείων δικτφων". 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται: 

α. Θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμζνων προςκζτων υλικϊν επίςτρωςθσ, του αυτοφ 

τφπου και μορφισ με τα προχπάρχοντα. 

β. Θ προμικεια και μεταφορά επί τόπου των υλικϊν αποκατάςταςθσ του υποςτρϊματοσ, ςτθν προτζρα του 

μορφι: άμμοσ ζδραςθσ ι ςτρϊςθ ςκυροδζματοσ (με ι χωρίσ πλζγμα οπλιςμοφ). 

γ. Θ καταςκευι του υποςτρϊματοσ ζδραςθσ και θ τοποκζτθςθ των πλακϊν, κυβολίκων, λικοςωμάτων 

κ.λπ., ζτςι ϊςτε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικζσ διαμορφϊςεισ (εναλλαγι χρωμάτων ι υφισ πλακϊν 

κ.λπ.) να εναρμονίηονται πλιρωσ προσ τθν περιβάλλουςα επίςτρωςθ. Επιςθμαίνεται ότι ςτα όρια τθσ ηϊνθσ 

αποκατάςταςθσ οι πλάκεσ κα είναι πλιρεισ (αν ζχει χρθςιμοποιθκεί αρμοκόφτθσ για τθν χάραξθ τθσ ηϊνθσ 

του ορφγματοσ, οι πλάκεσ που ζχουν τεμαχιςκεί, κατά τθν επαναφορά τθσ επίςτρωςθσ κα αντικακίςτανται 

με πλιρεισ). 

Σιμι ανά τετραγωνικό μζτρο (m2) πλιρουσ ανακαταςκευισ και επαναφοράσ επίςτρωςθσ πεηοδρομίου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Είκοςι πζντε και ογδόντα λεπτά,                    (Αρικμθτικϊσ): 25,80 € 

 

Άρκρο 20. (Β-51/ΟΔΟ), Πρόχυτα κράςπεδα από ςκυρόδεμα 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΟΔΟ 2921 

Σοποκζτθςθ προκαταςκευαςμζνων κραςπζδων από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C20/25, διατομισ πλάτουσ 0,15 

m και φψουσ 0,25 ζωσ 0,30 m, ςφμφωνα με τα ςχζδια λεπτομερειϊν τθσ μελζτθσ, με απότμθςθ, 



Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων ςτισ  
οδοφσ Αλαμάνασ και Βουλγαροκτόνου πόλθσ Καβάλασ                                    13                                     ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΘ 

ευκυγράμμων ι καμπφλων, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 1340, προσ καταςκευι νθςίδων αςφαλείασ, πεηοδρομίων, 

κόμβων κ.λπ., τα οποία κα παραςκευάηονται ςε βιομθχανικι εγκατάςταςθ με δόνθςθ και ςυμπίεςθ, 

αποκλειομζνθσ τθσ παραςκευισ τουσ επί τόπου του ζργου με αυτοςχζδιουσ ξυλότυπουσ.  

Εκτζλεςθ εργαςιϊν ςφμφωνα με τθν ΕΣΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράςπεδα, ρείκρα και τάφροι ομβρίων 

καταςτρϊματοσ οδϊν επενδεδυμζνεσ με ςκυρόδεμα’’. 

τθν τιμι μονάδασ περιλαμβάνονται:  

• θ προμικεια και μεταφορά των κραςπζδων και όλων των απαιτοφμενων υλικϊν πλθν του ςκυροδζματοσ 

τθσ βάςθσ ζδραςθσ,  

• θ τοποκζτθςι τουσ ςε ευκυγραμμία ι καμπφλθ ςτισ προβλεπόμενεσ κζςεισ από τα ςχζδια 

οριηοντιογραφικά και υψομετρικά, με χριςθ τεμαχίων μικουσ όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 

επιφάνεια, θ ςτερζωςθ των κραςπζδων με καταςκευι πίςω από αυτά ςυνεχοφσ πρίςματοσ διατομισ 0,10 x 

0,20 m από ςκυρόδεμα κατθγορίασ C8/10, ο εγκιβωτιςμόσ τουσ και θ αρμολόγθςι τουσ με τςιμεντοκονία 

αναλογίασ 650 kg τςιμζντου ανά m3 άμμου. 

Σιμι ανά μζτρο μικουσ πλιρωσ τοποκετθμζνου κραςπζδου χωρίσ τθν βάςθ ζδραςισ του, θ οποία 

επιμετράται ιδιαιτζρωσ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογράφωσ): Εννζα και εξιντα λεπτά,                      (Αρικμθτικϊσ): 9,60 € 
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Γ. ΜΕΣΑΛΛΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ-ΩΛΗΝΩΕΙ-ΤΚΕΤΕ 

Άρκρο 21. (12.30.02.24/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 

δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

13476-3, ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 250 

mm. 

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6711.3 

Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία 

εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδοφσ 

ακαμψίασ SN κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969. 

Οι ςωλινεσ προςδιορίηονται αφ’ ενόσ μεν με βάςθ τθν δακτυλιοειδι ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

ISO 9969, θ οποία μετράται ςε kN/m2 διατομισ τοιχϊματοσ αγωγοφ (χαρακτθριςτικό μζγεκοσ SN = ring 

stiffness class = κατθγορία δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ) και αφ’ ετζρου με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο DN. 

φμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 13746-1, ωσ ονομαςτικι διάμετροσ λαμβάνεται είτε θ εξωτερικι (DN/OD, 

outer diameter) ι θ εςωτερικι (DN/ID, internal diameter). 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ςωλινων και των αντιςτοίχων δακτυλίων ςτεγάνωςθσ 

και μουφϊν, θ μεταφορά τουσ επί τόπου, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, θ ευκυγράμμιςθ, θ ςφνδεςθ και θ 

εκτζλεςθ των προβλεπομζνων δοκιμϊν ςτεγανότθτασ. 

Θ εκςκαφι του ορφγματοσ τοποκζτθςθσ, ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων, θ επανεπίχωςθ και τα πάςθσ 

φφςεωσ απαιτοφμενα ειδικά τεμάχια επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου. 

Σιμι ανά αξονικό μζτρο (m) πλιρωσ καταςκευαςμζνθσ ςωλινωςθσ κατά τα ανωτζρω. 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ:  Ζντεκα και τριάντα λεπτά                    Αρικμθτικϊσ: 11.30 € 

 

Άρκρο 22. (12.30.02.27/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 

δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

13476-3, ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 500 

mm  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6711.7 

Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία 

εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδοφσ 

ακαμψίασ SN κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969. 

Οι ςωλινεσ προςδιορίηονται αφ’ ενόσ μεν με βάςθ τθν δακτυλιοειδι ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

ISO 9969, θ οποία μετράται ςε kN/m2 διατομισ τοιχϊματοσ αγωγοφ (χαρακτθριςτικό μζγεκοσ SN = ring 

stiffness class = κατθγορία δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ) και αφ’ ετζρου με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο DN. 

φμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 13746-1, ωσ ονομαςτικι διάμετροσ λαμβάνεται είτε θ εξωτερικι (DN/OD, 

outer diameter) ι θ εςωτερικι (DN/ID, internal diameter). 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ςωλινων και των αντιςτοίχων δακτυλίων ςτεγάνωςθσ 

και μουφϊν, θ μεταφορά τουσ επί τόπου, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, θ ευκυγράμμιςθ, θ ςφνδεςθ και θ 

εκτζλεςθ των προβλεπομζνων δοκιμϊν ςτεγανότθτασ. 

Θ εκςκαφι του ορφγματοσ τοποκζτθςθσ, ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων, θ επανεπίχωςθ και τα πάςθσ 

φφςεωσ απαιτοφμενα ειδικά τεμάχια επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου. 

Σιμι ανά αξονικό μζτρο (m) πλιρωσ καταςκευαςμζνθσ ςωλινωςθσ κατά τα ανωτζρω. 
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ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Εξιντα                             Αρικμθτικϊσ: 60.00 € 

 

Άρκρο 23. (12.30.02.28/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 

δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

13476-3, ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 630 

mm  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6711.7 

Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία 

εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδοφσ 

ακαμψίασ SN κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969. 

Οι ςωλινεσ προςδιορίηονται αφ’ ενόσ μεν με βάςθ τθν δακτυλιοειδι ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

ISO 9969, θ οποία μετράται ςε kN/m2 διατομισ τοιχϊματοσ αγωγοφ (χαρακτθριςτικό μζγεκοσ SN = ring 

stiffness class = κατθγορία δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ) και αφ’ ετζρου με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο DN. 

φμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 13746-1, ωσ ονομαςτικι διάμετροσ λαμβάνεται είτε θ εξωτερικι (DN/OD, 

outer diameter) ι θ εςωτερικι (DN/ID, internal diameter). 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ςωλινων και των αντιςτοίχων δακτυλίων ςτεγάνωςθσ 

και μουφϊν, θ μεταφορά τουσ επί τόπου, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, θ ευκυγράμμιςθ, θ ςφνδεςθ και θ 

εκτζλεςθ των προβλεπομζνων δοκιμϊν ςτεγανότθτασ. 

Θ εκςκαφι του ορφγματοσ τοποκζτθςθσ, ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλινων, θ επανεπίχωςθ και τα πάςθσ 

φφςεωσ απαιτοφμενα ειδικά τεμάχια επιμετρϊνται ιδιαιτζρωσ με βάςθ τα οικεία άρκρα του τιμολογίου. 

Σιμι ανά αξονικό μζτρο (m) πλιρωσ καταςκευαςμζνθσ ςωλινωςθσ κατά τα ανωτζρω. 

 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Εξιντα πζντε                          Αρικμθτικϊσ: 65.00 € 

 

Άρκρο 24. (12.30.02.29/ΤΔΡ), Δίκτυα αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από πλαςτικοφσ ςωλινεσ 

δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

13476-3, ονομαςτικισ διαμζτρου ςωλινων (DN) κατά τθν εξωτερικι διάμετρο *DN/ΟD+, SN8, DN/OD 800 

mm  

Κωδικόσ Ανακεϊρθςθσ ΤΔΡ-6711.7 

Καταςκευι δικτφου αποχζτευςθσ ομβρίων και ακακάρτων από ςωλινεσ δομθμζνου τοιχϊματοσ, με λεία 

εςωτερικι και αυλακωτι (corrugated) εξωτερικι επιφάνεια κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδοφσ 

ακαμψίασ SN κατά ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 9969. 

Οι ςωλινεσ προςδιορίηονται αφ’ ενόσ μεν με βάςθ τθν δακτυλιοειδι ακαμψία (ring stiffness), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

ISO 9969, θ οποία μετράται ςε kN/m2 διατομισ τοιχϊματοσ αγωγοφ (χαρακτθριςτικό μζγεκοσ SN = ring 

stiffness class = κατθγορία δακτυλιοειδοφσ ακαμψίασ) και αφ’ ετζρου με βάςθ τθν ονομαςτικι διάμετρο DN. 

φμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΣ EN 13746-1, ωσ ονομαςτικι διάμετροσ λαμβάνεται είτε θ εξωτερικι (DN/OD, 

outer diameter) ι θ εςωτερικι (DN/ID, internal diameter). 

τθν τιμι μονάδοσ περιλαμβάνεται θ προμικεια των ςωλινων και των αντιςτοίχων δακτυλίων ςτεγάνωςθσ 

και μουφϊν, θ μεταφορά τουσ επί τόπου, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, θ ευκυγράμμιςθ, θ ςφνδεςθ και θ 

εκτζλεςθ των προβλεπομζνων δοκιμϊν ςτεγανότθτασ. 
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