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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ02.Α Απόμεζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα αζηηθήο νδνύ κε ρξήζε θξέδαο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 1132 

Απόμεζε ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα αζηηθήο νδνύ κε ρξήζε θξέδαο (θξεδάξηζκα), 
ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-14-00 "Απόμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνύ νδνζηξώκαηνο". Εθηέιεζε ηεο 
εξγαζίαο κε ειάρηζηε όριεζε ηεο θπθινθνξίαο ή θαηά ηηο ώξεο πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λπθηεξηλώλ σξώλ). 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνζθόκηζε θαη απνθόκηζε ηνπ απνμεζηηθνύ εμνπιηζκνύ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ηνπ θξεδαξίζκαηνο, 
κε ρξήζε πιαηθόξκαο εάλ απαηηείηαη. 
 
 
- Η κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνύ από ζέζε ζε ζέζε απόμεζεο 
 
- Η ηνπνζέηεζε επαλάγλσζησλ εληύπσλ ζεκεησκάησλ αλαγγειίαο ηεο εκέξαο θαη ώξαο εθηέιεζεο ησλ 
εξγαζηώλ θαηά κήθνο ησλ νδώλ ώζηε λα απνκαθξπλζνύλ ηα ζηαζκεύνληα νρήκαηα. 
 
 
- Η κεηαθίλεζε ηπρόλ παξακελόλησλ, παξά ηελ εηδνπνίεζε, νρεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηώλ. 
 
 
- Η πξνζθόκηζε θαη ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη κέζσλ θαζνδήγεζεο ηεο θπθινθνξίαο ζηελ 
δώλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ (πεξηιακβαλνκέλεο θσηεηλήο ζήκαλζεο εάλ νη εξγαζίεο εθηεινύληαη ηελ 
λύθηα). 
 
 
- Η απόμεζε ηνπ πθηζηακέλνπ ηάπεηα ζε βάζνο έσο 50 mm. 
 
- Η θόξησζε ησλ πξντόλησλ απόμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή απόζεζε ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε θαη ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θπθινθνξίαο. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν (m2) απόμεζεο αζθαιηηθνύ ηάπεηα. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 3,40 

(Οινγξάθσο) : ηξία θαη ζαξάληα ιεπηά 

A.T. : 2 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ03 Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4110 

Πξνεπάιεηςε αλαζθάιησηεο επηθάλεηαο κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-0 ή κε όμηλν αζθαιηηθό 
γαιάθησκα, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππαίζξηα θαη ππόγεηα έξγα, 
ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-11-01 "Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 
 
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θύιαμε θιπ.), 
 
 
- ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 
ππνβνήζεζε, 
 
 
- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal), 
 
 
- ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη), 
 
- ε ελδερόκελε δηάζηξσζε αδξαλνύο πιηθνύ επηθάιπςεο κε ηελ αμία παξαγσγήο ή πξνκήζεηαο θαη 
κεηαθνξάο απηνύ ζηνλ ηόπν δηάζηξσζεο. 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο. 
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Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,20 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη είθνζη ιεπηά 

A.T. : 3 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ04 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4120 

πγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξώζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλώλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθώλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθό δηάιπκα ηύπνπ ΜΕ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθό 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα από ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππόγεηα 
θαη ππαίζξηα έξγα. 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρόλ απαηηνύκελνπ αληηπδξόθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, 
 
 
- ε δηαθίλεζε ησλ πιηθώλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θύιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκόο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθό ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
 
 
- ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνύ δηαιύκαηνο ή ηνπ γαιαθηώκαηνο κε απηνθiλνύκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιύκαηνο πξηλ από ηε δηάρπζε (όηαλ απαηηείηαη). 
 
 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 0,45 

(Οινγξάθσο) : ζαξάληα πέληε ιεπηά 

A.T. : 4 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Γ02.1 Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο 
   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 3211Β 

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

ΕΤΡΩ : 11,50 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      1 x 0,19 =    0,19 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 11,69 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 11,69 

(Οινγξάθσο) : έληεθα θαη εμήληα ελλέα ιεπηά 
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A.T. : 5 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 4521Β 

Καηαζθεπή αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, ζε ππόγεηα θαη ππαίζξηα έξγα, αλεμάξηεηα από ηελ 
έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, κε αζθαιηόκηγκα παξαζθεπαδόκελν ελ ζεξκώ ζε κόληκε 
εγθαηάζηαζε κε ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ηύπνπ Α 12,5 ή Α 20, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ζπλζέζεσο θαη ηελ ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αζθαιηηθέο ζηξώζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ αζθαιηηθνύ 
ζθπξνδέκαηνο". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
- ε παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ θαηάιιεισλ αδξαλώλ πιηθώλ θαη ηεο αζθάιηνπ κέρξη ηελ 
εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο 
 
 
- ε παξαγσγή ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ζύκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο 
 
- ε κεηαθνξά ηνπ ζεξκνύ αζθαιηνκίγκαηνο επί ηόπνπ, ε δηάζηξσζή ηνπ κε fηnisher 
 
- ε ζηαιία ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 
 
- ε θπιίλδξσζε ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο (αξρηθή, ελδηάκεζε-εληαηηθή θαη ηειηθή), ώηε λα πξνθύςεη ε 
πξνδηαγξαθόκελε επηθαλεηαθή πθή θαη νκαιόηεηα 
 
 
- ε πιήξεο ζπκπύθλσζε θαη επηκειήο ηζνπέδσζε ησλ δηακήθσλ θαη εγθαξζίσλ ελώζεσλ γηα ηελ εμάιεηςε 
ησλ επηθαλεηαθώλ ηρλώλ. 
 
 
ηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο ελζσκαηνπκέλεο αζθάιηνπ. 
 
Σηκή αλά ηεηξαγσληθό κέηξν αζθαιηηθήο ζηξώζεο θπθινθνξίαο, απνδεθηήο πνηόηεηαο θαη 
ραξαθηεξηζηηθώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 05-03-11-04, αλάινγα κε ην ζπκππθλσκέλν πάρνο ηεο θαη ηνλ 
ηύπν ηεο ρξεζηκνπνηνπκέλεο αζθάιηνπ, σο εμήο: 
 
 
Αζθαιηηθή ζηξώζε θπθινθνξίαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 0,05 m κε ρξήζε θνηλήο αζθάιηνπ. 
. 

ΕΤΡΩ : 7,70 + ΜΣΦ 

Δαπάλε κεηαθνξάο εθηόο πόιεσο, νδνί θαιήο βαηόηεηαο, απόζηαζε L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      1 x 0,19 =    0,19 
πλνιηθό θόζηνο άξζξνπ 7,89 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά) : 7,89 

(Οινγξάθσο) : επηά θαη νγδόληα ελλέα ιεπηά 

A.T. : 6 
  

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

Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΓΡ 7018 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ, 
κνξθήο δηαηνκώλ θαη θαηεγνξίαο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, δηακόξθσζή ηνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, 
πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα 
νπιηζκνύ. Εθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 
 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 
 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνύ (ράιπβαο 
B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθώλ Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. 
 
 
Εάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε 
κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ 
έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ. 
 
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ ιεπηνκεξώο ηηο 
δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε 
ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, 
ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ 
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παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ 
επηκέηξεζε ησλ νπιηζκώλ. 
 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ- 
2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν 
πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 
 
________________________________________________________________________________ 
|         |           Πεδίν εθαξκνγήο                    |                     | 
|_________|______________________________________________|_____________________| 
| Ολνκ.   |        | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ.   | 
|δηάκεηξνο| Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν| 
| (mm)    |        |    πξντόληα    |    δηθηπώκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m)   | 
|_________|________|________________|____________________|_________|___________| 
|         | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         |           | 
|_________|________|________|_______|_________|__________|_________|___________| 
|   5,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  19,6   |   0,154   | 
|   5,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187   | 
|   6,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222   | 
|   6,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260   | 
|   7,0   |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302   | 
|   7,5   |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347   | 
|   8,0   |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395   | 
|  10,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617   | 
|  12,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888   | 
|  14,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21    | 
|  16,0   |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58    | 
|  18,0   |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00    | 
|  20,0   |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47    | 
|  22,0   |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98    | 
|  25,0   |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85    | 
|  28,0   |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83    | 
|  32,0   |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31    | 
|  40,0   |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
ηνο επηκεηξνύκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο θαη 
ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 
 
- Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ, 
κε ζύξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνύ ή κε ειεθηξνζπγθόιιεζε ζηελ 
πεξίπησζε εγρύησλ παζζάισλ. 
 
 
- Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 
 
- Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπόκελνπ από ηελ 
κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2) 
 
 
- Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην δάπεδν εξγαζίαο 
 
- Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα 
απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά) 
 
 
- Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία. 
 
Υαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C 
 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δπξώ (Αξηζκεηηθά): 1,15 

(Οινγξάθσο) : έλα θαη δέθα πέληε ιεπηά 

A.T. : 7 
  

Άξζξν : ΝΑΟΓΟ Β29.3.3 Καηαζθεπή πιαθώλ πιήξσλ, νιόζσκσλ βάζξσλ, ιεπηνηνίρσλ θαη θηβσηηνεηδώλ νρεηώλ κε 
ζθπξόδεκα C16/20 
 

   

Κωδικός αναθεώρηζης: ΝΟΓΟ 2532 

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

(Οινγξάθσο) 
: 
 

εθαηόλ δέθα πέληε 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ        3-3-2020 ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ        3-3-2020 ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ         3-3-2020 

Οη κειεηεηέο ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
Οη ειεγθηέο 

ΔΓΚΡΙΘΗΚΔ 
Ο Γηεπζπληήο 

   

ΒΑΗ ΔΤΑΝΘΙΑ 
ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΣΔ 

λΑΜΠΡΙΝΗ ΚΟΝΣΟΒΑ 
ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΑ 

ΣΑΜΑΣΗ ΔΤΦΡΟΤΝΗ 
ΠΟΛ.ΜΗΥΑΝΚΟ ΣΔ 
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