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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β04.1 Δπηρώκαηα (από θνθθώδε πιηθά) θάησ από ηα πεδνδξόκηα 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 3121Β 

Kαηαζθεπή επηρψκαηνο απφ δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ζηηο ζέζεηο δηακφξθσζεο 
πεδνδξνκίσλ, κεηαμχ ηεο επηθάλεηαο ηεο "ζηξψζεο έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" θαη ηεο ζηάζκεο έδξαζεο 
ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ή άιιεο ηειηθήο ζηξψζεο πεδνδξνκίσλ, κε βαζκφ ζπκπχθλσζεο ηνπιάρηζηνλ 90% ηεο 
ππθλφηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor 
modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 
 
Δθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ". 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί 
ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
 
 
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 
 
- ε δηάζηξσζε, κφξθσζε, δηαβξνρή θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ κε κεραληθφ εμνπιηζκφ 
θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ζηνλ σο άλσ βαζκφ ζπκπχθλσζεο 
 
 
Η επηκέηξεζε γίλεηαη επί ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ έηνηκεο θαηαζθεπήο κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ 
δηαηνκψλ. 
 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

ΔΤΡΩ : 7,70 + ΜΣΦ 

Γαπάλε κεηαθνξάο ζε αζηηθέο πεξηνρέο, απφζηαζε 20 (>=5km) 
(0,21€/m3.km)      20  x 0,21 =    4,20 
πλνιηθφ θφζηνο άξζξνπ 11,90 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 11,90 

(Οινγξάθσο) : έληεθα θαη ελελήληα ιεπηά 

A.T. : 2 
  

Άξζξν : ΝΑΠΡ Η01.1.3 σιήλεο από πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) 6 atm, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ Φ 25 mm 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

σιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΡΔ), πίεζεο ιεηηνπξγίαο 6 atm 
(SDR 21), θαηά EN 12201-2, ή πνιπαηζπιέλην ρακειήο ππθλφηεηαο (LDPE) θαηά DIN 
8072 (SF = ζπληειεζηήο αζθαιείαο = 1,25  ή 1,40) γηα δηαηνκέο έσο Φ32 mm. ηελ 
ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ πάζεο θχζεσο 
εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ (θαλλάβη, ηεθιφλ θιπ), ε κεηαθνξά, ε πξνζέγγηζε, 
θαη ε εγθαηάζηαζε επηθαλεηαθά ή ζε ηάθξν, θαζψο θαη νη ζπλδέζεηο, ξπζκίζεηο θαη 
δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 
Η01.1. 3  Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ  Φ 25 mm 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,45 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε ιεπηά 

A.T. : 3 
  

Άξζξν : ΝΑΠΡ Η04.12.4 πιιέθηεο από ζηδεξνζσιήλεο ρσξίο ξαθή, Φ 1 1/2 in, 5 εμόδ. 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 5 

πιιέθηεο απφ ζηδεξνζσιήλεο ρσξίο ξαθή (tubo), δειαδή ζηδεξνζσιήλεο 
γαιβαληζκέλνη κε ζπείξσκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 10220, κε πψκαηα ζπγθνιιεηά, κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηφκηα εηζφδνπ - εμφδνπ θαη ηελ ππνδνρή βαιβίδαο εηζαγσγήο - 
εμαγσγήο αέξνο, επηηφπνπ ην έξγνπ,   κε ηα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία 
ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ πίεζεο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-08-01-00. 
 
Η04.12. 4  Σχπνο ζπιιέθηε  Φ 1 1/2 in, 5 εμφδ. 

ελίδα 19 από 27   



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 22,00 

(Οινγξάθσο) : είθνζη δύν 

A.T. : 4 
  

Άξζξν : ΝΑΠΡ Η09.1.3.1 Βάλα ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλα), 10 atm, πιαζηηθή, επζείαο ξνήο, ρσξίο κεραληζκό 
ξύζκηζεο πίεζεο, δηαηνκήο 3/4 in κε απώι.< 0,3m ζηα 5 m3/h 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), επζείαο ξνήο, κε ρακειέο απψιεηεο, νλνκ. 
πίεζεο 10 atm, πεξηνρήο ιεηηνπξγίαο απφ 0,7 κέρξη 10 atm, κε ή ρσξίο κεραληζκφ 
ξχζκηζεο παξνρήο (flow controller), εζσηεξηθήο εθηφλσζεο, κε πελίν (actuator) 
24 V / AC θαη δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο. 
 
Πξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, 
ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
10-08-01-00. 
 
Η09.1.3. 1   Υσξίο κεραληζκφ ξχζκηζεο πίεζεο 
Γηαηνκήο  3/4 in κε απψι.< 0,3m ζηα 5 m3/h 
Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 35,00 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα πέληε 

A.T. : 7 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β29.2.2 Κνηηνζηξώζεηο, πεξηβιήκαηα αγσγώλ, εμνκαιπληηθέο ζηξώζεηο θιπ από ζθπξόδεκα 
C12/15 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2531 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ 
θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο 
θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, 
ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο 
εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ 
ζθπξνδέκαηνο, 
 
 
- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 
απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), 
θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα 
πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 
 
 
- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, 
αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
 
 
- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο 
 
- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο 
θελψλ, 
 
 
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
 
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 
ζθιήξπλζή ηνπ 
 
 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 
- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 
θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη 
πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 
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- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 
4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
 
 
- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε 
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 
10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 
δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε 
ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
 
 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ 
πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ 
εθζθαθή. 
 
 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ 
εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή 
εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο 
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε 
ηχπν θαηαζθεπήο: 
 
 
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
 
Κνηηνζηξψζεηο ηερληθψλ έξγσλ, εμνκαιπληηθέο ζηξψζεηο, ζηξψζεηο κφξθσζεο θιίζεσλ, πεξηβιήκαηα θαη 
βάζεηο έδξαζεο ζσιελσηψλ νρεηψλ θαη αγσγψλ (ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο, ηλνηζηκεληνζσιήλσλ, 
ζηδεξνζσιήλσλ θάζε είδνπο θιπ), ζηξψζεηο θζνξάο ζην εζσηεξηθφ νρεηψλ, επέλδπζε θνίηεο ξεκάησλ 
θιπ. κε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο C12/15. 
 
 
Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 89,80 

(Οινγξάθσο) : νγδόληα ελλέα θαη νγδόληα ιεπηά 

A.T. : 8 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2532 

Καηαζθεπέο ηερληθψλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη χςνπο απφ ζθπξφδεκα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ζε κφληκν ή εξγνηαμηαθφ ζπγθξφηεκα παξαγσγήο, κε ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ 
θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θφθθνπ, ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο 
θαη πνζφηεηαο, σο θαη ηα ηπρφλ αλαγθαία ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, 
ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξφζκηθηα. 
 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ παξαζθεπήο 
εξγνηαμηαθνχ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ 
ζθπξνδέκαηνο, 
 
 
- ε πξνζθφκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ησλ πάζεο θχζεσο 
απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ (επηπέδσλ, θακπχισλ ή ζηξεβιψλ επηθαλεηψλ), 
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θαζψο θαη εηδηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα 
πξνθαηαζθεπήο, πξνψζεζεο, πξνβνιν-δφκεζεο, αλαξξηρφκελνη ζηδεξφηππνη θιπ), 
 
 
- ηα πάζεο θχζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκφο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, άληιεζε, 
αλχςσζε, θαηαβηβαζκφ, αλάκεημε, δφλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 
 
 
- ε δηακφξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηχπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνψζεζε θαη πξνβνινδφκεζε θαζψο 
 
- ε κεξηθή ή νιηθή απψιεηα ησλ ζσκάησλ δηακφξθσζεο θηβσηηνκφξθσλ, θπιηλδξηθψλ ή άιιεο κνξθήο 
θελψλ, 
 
 
- ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ αξκψλ 
 
- ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη ηε 
ζθιήξπλζή ηνπ 
 
 
Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 
- νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηψλ ζχλζεζεο ζθπξνδέκαηνο, 
 
- νη δαπάλεο ησλ κειεηψλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζφδνπ, ησλ βνεζεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ πάζεο 
θχζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο κεζφδνπο πξνβνινδφκεζεο, πξνψζεζεο θαη 
πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθψλ), 
 
 
- ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ, ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ, 
 
- νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηψκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξψλ δηαζηάζεσλ 
4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο 
 
 
- ε πξφζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνχκελν ζθπξφδεκα, εθηφο απφ ηε ζιηπηηθή αληνρή, ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ 
εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ κειέηε ηχπν ηνπ επηθαλεηαθνχ ηειεηψκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ 
ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο 
δηαβάζκηζεο αδξαλψλ, πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 
 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπψλ ζε πξαγκαηηθνχο φγθνπο, 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκψλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο (ζε πεξίπησζε 
πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελψλ δηέιεπζεο αγσγψλ, ησλ γξακκηθψλ ζθνηηψλ δηαηνκήο κέρξη 
10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθψλ εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5 cm, αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ θελψλ πνπ 
δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρφλ επηπιένλ φγθνο πνπ δηαζηξψζεθε 
ιφγσ έιιεηςεο μπινηχπσλ. 
 
 
Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην χςνο απφ ην έδαθνο, λνείηαη ην χςνο ηνπ θάησ 
πέικαηνο ηνπ θνξέα απφ ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη φρη ηελ ηπρφλ δηακνξθνχκελε κεηά απφ 
εθζθαθή. 
 
 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ 
εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο απηψλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή 
εθηέιεζε) ή ηπρφλ ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο 
πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ). 
 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε 
ηχπν θαηαζθεπήο: 
 
 
01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 
01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
01-03-00-00: Ιθξηψκαηα 
01-04-00-00: Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 
01-05-00-00: Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε επηρξηζκάησλ 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 94,20 

(Οινγξάθσο) : ελελήληα ηέζζεξα θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. : 9 
  

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

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 7018 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ, 
κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, 
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
νπιηζκνχ. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ" 
 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο 
B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. 
 
 
Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ 
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ. 
 
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξψο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηχγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, 
ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθφ βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή 
ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκψλ. 
 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ- 
2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν 
πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 
________________________________________________________________________________ 
|         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
|_________|______________________________________________|_____________________| 
| Ολνκ.   |        | Κνπινχξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
|δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
| (mm)    |        |    πξντφληα    |    δηθηπψκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 
|_________|________|________________|____________________|_________|___________| 
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 
|   5,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  19,6   |   0,154   | 
|   5,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187   | 
|   6,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222   | 
|   6,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260   | 
|   7,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302   | 
|   7,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347   | 
|   8,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395   | 
|  10,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617   | 
|  12,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888   | 
|  14,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21    | 
|  16,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58    | 
|  18,0   |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 
|  20,0   |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 
|  22,0   |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 
|  25,0   |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 
|  28,0   |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 
|  32,0   |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 
|  40,0   |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
ηνο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
 
- Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη ελαιιάμ, 
κε ζχξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνχ ή κε ειεθηξνζπγθφιιεζε ζηελ 
πεξίπησζε εγρχησλ παζζάισλ. 
 
 
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 
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- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 
κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2) 
 
 
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο 
 
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 
απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
 
 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
 
Υαιχβδηλν δνκηθφ πιέγκα B500C 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,15 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη δέθα πέληε ιεπηά 

A.T. : 10 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 11.02.04 Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο Δζράξεο πδξνζπιινγήο, από ειαηό ρπηνζίδεξν 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6752 

Μεηαιιηθέο εζράξεο πδξνζπιινγήο, κε ην αληίζηνηρν πιαίζην έδξαζεο, πιήξσο 
ηνπνζεηεκέλεο, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 
 
Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηεο εζράξαο θαη ηνπ πιαηζίνπ 
έδξαζεο απηήο, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηεο εζράξαο κε ρξήζε 
ζηεξεψλ ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ηζηκεληνθνλία, κε 
ζπξξηθλνχκελν θνλίακα ή επνμεηδηθά θνληάκαηα. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή, ηφζν επί λέσλ φζν θαη επί πθηαζηακέλσλ θαηαζθεπψλ 
(αληηθαηάζηαζε εζραξψλ). 
 
Δπηκέηξεζε γηα ηηο κελ ηππνπνηεκέλεο εζράξεο βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο κε βάζε 
ηνπο πίλαθεο  βαξψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή, γηα ηηο δε ειεθηξνζπγθνιιεηέο εζράξεο λε 
βάζε αλαιπηηθνχο ππνινγηζκνχο ησλ ξάβδσλ θαη ινηπψλ δηαηνκψλ κνξθνράιπβα πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη 
απνδεθηή επηκέηξεζε κε δχγηζε. 
 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν. 
Δζράξεο πδξνζπιινγήο, απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ρπηνζίδεξνο ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε, ductile iron), 
ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε θέξνπζαο ηθαλφηεηαο  D θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 124, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 08 
-07-01-04  "Δζράξεο πδξνζπιινγήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν". 
 
 
Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) εζράξαο θαη αληηζηνίρνπ πιαηζίνπ έδξαζεο. Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 2,90 

(Οινγξάθσο) : δύν θαη ελελήληα ιεπηά 

A.T. : 11 
  

Άξζξν : ΝΑΤΓΡ 12.29.01.09 Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο  ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρώκαηνο κε εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο ιείεο επηθάλεηεο, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2 Αγσγνί 
απνρέηεπζεο από ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, δαθηπιηνεηδνύο 
αθακςίαο SN 4. Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, SN4, DN 630 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 6711.7 

Καηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο 
δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, κε ιεία εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 
επηθάλεηα. 
 
Οη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ 
εμσηεξηθή δηάκεηξν) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN (stiffness 
number) θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9969. 
 
Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε 
ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε 
επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε εμσηεξηθφ δαθηχιην (κνχθα) κε παξεκβχζκαηα 
ζηεγάλσζεο. 
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ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 
κεηαθνξέο  ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο. 
β. Η δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ 
ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 
γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ 
κεηαμχ ηνπο, νη ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε 
δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 
 
Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα: 
- Οη ζηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ θαη ε επαλεπίρσζε ηνπ 
νξχγκαηνο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε 
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ησλ παξνρψλ ζην δίθηπν αθαζάξησλ (ζακάξηα κε κνχθα) 
- Σα εηδηθά ηεκάρηα ηνπ αγσγνχ (γσλίεο, ηαχ, πψκαηα θιπ) απφ PVC ή ρπηνζίδεξν 
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-2, δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο SN 4. 
 
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο κε ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN4, DN 630 mm 
 
Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιήλσζεο, αθαηξνπκέλνπ ηνπ κήθνπο 
ησλ θξεαηίσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ. Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 71,00 

(Οινγξάθσο) : εβδνκήληα έλα 

A.T. : 12 
  

Άξζξν : ΝΑΟΙΚ 78.95 Γηακόξθσζε ζηακπσηώλ δαπέδσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 7316 

ηακπσηφ δάπεδν απφ ζθπξφδεκα πάρνπο 10 cm πνηφηεηαο C16/20, κε δνκηθφ πιέγκα 
Σ131 πνηφηεηαο Β500C θαη ίλεο πνιππξνππιελίνπ ζε αλαινγία 0,60 kg/m3, έγρξσκν, 
κε επίπαζε ζθιεξπληηθνχ ρξψκαηνο, θαη ρξψκαηνο αξκψλ, ζηακπαξηζκέλν κε εηδηθά 
θαινχπηα, ζε ζπλδπαζκφ κε θπβνιίζνπο γξαλίηε δηαζηάζεσλ 10x10x10 cm, νηνπδήπνηε 
ζρεδίνπ, κε νξηνζέηεζε ηεο επηθάλεηαο εθαξκνγήο κε θπβνιίζνπο 10x10x10 cm, 
ζηεξεσκέλνπο κε θνλίακα ησλ 450 kg ηζηκέληνπ ζηελ ππάξρνπζα ππνδνκή, ζε 
γξακκηθφ ζρέδην. 
 
Πιήξεο πεξαησκέλε εξγαζία θαη πιηθά επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο 
θαλνληζκνχο παξαζθεπήο θαη δηάζηξσζεο ζθπξνδέκαηνο, ηηο νδεγίεο ηεο 
θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξείαο θαη ηελ αξρηηεθηνληθή κειεηε. 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 
- ε ζθπξνδέηεζε (αθνχ πξψηα ηαθηνπνηεζνχλ ηα θξεάηηα ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ηπρφλ άιιεο θαηαζθεπέο). 
- ε επίπαζε ζην λσπφ ζθπξφδεκα ηνπ ζθιεξπληηθνχ ρξψκαηνο (ζε ζθφλε) ζε δχν 
ζηξψζεηο θάζεηεο κεηαμχ ηνπο (ζπλνιηθά 3 kg/m2) θαη ε ηειηθή επεμεξγαζία ηεο 
πξνθχπηνπζαο επηθάλεηαο. 
- ε απνηχπσζε ηνπ επηιεγκέλνπ ζρεδίνπ κε ηελ εηζπίεζε ησλ εηδηθσλ θαινππηψλ ζηελ 
επηθάλεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 
- ε θνπή ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ζε θάλλαβν πεξίπνπ 4,0 x 4,0 m, ζχκθσλα κε ηελ 
αξρηηεθηνληθή κειέηε, κεηά ηελ πάξνδν 12 σξψλ 
- ε πιχζε κε λεξφ θαη δηάιπκα νμέσλ γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πιενλάδνληνο ρξψκαηνο αξκψλ θαη ηελ 
απνθάιπςε ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο. 
 
- ε πξνζηαζία ηεο ηειηθήο επηθάλεηαο κε κία ζηξψζε απφ εηδηθφ ζθξαγηζηηθφ βεξλίθη(sealer) κε 
αλάισζε 200 ml/m2. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2). 
Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 33,70 

(Οινγξάθσο) : ηξηάληα ηξία θαη εβδνκήληα ιεπηά 
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A.T. : 13 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β51 Πξόρπηα θξάζπεδα  από ζθπξόδεκα 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2921 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25, δηαηνκήο πιάηνπο 0,15 m 
θαη χςνπο 0,25 έσο 0,30 m, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, κε απφηκεζε, 
επζπγξάκκσλ ή θακπχισλ, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1340, πξνο θαηαζθεπή λεζίδσλ αζθαιείαο, πεδνδξνκίσλ, θφκβσλ 
θ.ι.π., ηα νπνία ζα παξαζθεπάδνληαη ζε βηνκεραληθή εγθαηάζηαζε κε δφλεζε θαη ζπκπίεζε, 
απνθιεηνκέλεο ηεο παξαζθεπήο ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε απηνζρέδηνπο μπιφηππνπο. 
 
 
Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-02-01-00 "Κξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ 
θαηαζηξψκαηνο νδψλ επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θξαζπέδσλ θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ πιελ ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
ηεο βάζεο έδξαζεο, 
 
 
- ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζε επζπγξακκία ή θακπχιε ζηηο πξνβιεπφκελεο ζέζεηο απφ ηα ζρέδηα 
νξηδνληηνγξαθηθά θαη πςνκεηξηθά, κε ρξήζε ηεκαρίσλ κήθνπο φρη κηθξφηεξνπ ησλ 0,50 m, κε ιεία 
επηθάλεηα, ε ζηεξέσζε ησλ θξαζπέδσλ κε θαηαζθεπή πίζσ απφ απηά ζπλερνχο πξίζκαηνο δηαηνκήο 
0,10x0,20 m απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C8/10, ν εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε 
ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 
 
 
Σηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία 
επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο. 
 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 9,60 

(Οινγξάθσο) : ελλέα θαη εμήληα ιεπηά 

A.T. : 14 
  

Άξζξν : ΗΛΜ 102 Καιώδην Ν.Τ.Τ. 4X6ηρ 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 102 

Καιψδην  Ν.Τ.Τ. 4X6ηρ .Πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ελφο ηξέρνληνο κέηξνπ 
ππνγείνπ  θαισδίνπ  Ν.Τ.Τ.  4Υ6η.ρ.,  1000V,  κέζα  ζε  πιαζηηθφ  ζσιήλα ή εληφο 
ππάξρνληνο ράλδαθνο. 
(1 m αμνληθνχ κήθνπο) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 10,25 

(Οινγξάθσο) : δέθα θαη είθνζη πέληε ιεπηά 

A.T. : 15 
  

Άξζξν : ΗΛΜ 45 Αγσγόο γπκλόο ράιθηλνο, πνιύθισλνο, δηαηνκήο 25mm2 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 45 

Αγσγφο  γπκλφο  ράιθηλνο, πνιχθισλνο, δηαηνκήο 25mm2 ήηνη αγσγφο θαη κηθξνπιηθά 
ζηεξεψζεσο  θαη ζπλδέζεσο (ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, ζθηθηήξεο, θιπ) επί ηφπνπ θαη 
εξγαζία πιήξνπο ηνπνζεηήζεσο θαη ζπλδέζεσο. 
(1m) 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 4,99 

(Οινγξάθσο) : ηέζζεξα θαη ελελήληα ελλέα ιεπηά 

A.T. : 16 
  

Άξζξν : ΗΛΜ 8 Πιαζηηθόο ζσιήλ PVC δηακέηξνπ 100mm 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 8 

Πιαζηηθφο  ζσιήλ  PVC  δηακέηξνπ  100mm πηέζεσο 4 αηκνζθαηξψλ, ηνπνζεηεκέλνο ζε 
εγθαηάζηαζε  απνρεηεχζεσο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ  απάλησλ ησλ απαξαηηήησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ  (θακπχιεο,  ηαπ,  εκηηαπ,  ζπζηνιέο, S , Y , θιπ) θαζψο θαη ησλ πιηθψλ 
ζπλδέζεσο, ζηεξίμεσο θιπ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο. 
(1m) 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 30,36 
 

(Οινγξάθσο) 
: 
 

ηξηάληα θαη ηξηάληα έμη ιεπηά 

ΓΗΜΟ ΙΠΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ        
2-2-2019 

ΓΗΜΟ ΙΠΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ        
2-2-2019 

ΓΗΜΟ ΙΠΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ         
2-2-2019 

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Οη ειεγθηέο 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γηεπζπληήο 

   

ΒΑΗ ΔΤΑΝΘΙΑ 
ΠΟΛ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 

ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΣΟΒΑ 
ΑΡΥΙΣ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΣΑΜΑΣΗ ΔΤΦΡΟΤΝΗ 
ΠΟΛ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 
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