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ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΚΔΙΔΡΖΠ 

 

 ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

Aληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε 
νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

 
1. Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Δξγνπ. Νη ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνπλ φιεο ηηο 
δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξηγξαθή ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη φζεο απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ζχκθσλα θαη κε ηα ινηπά Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο. 

 
Θακηά αμίσζε ή ακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί, σο πξνο ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηηο 
εηδηθφηεηεο θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή κή κεραληθψλ κέζσλ, 

εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 
 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά πεξηιακβάλνληαη 
ηα θάησζη: 

 

1.1 Θάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο 
θφξνπο θιπ πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ 
κέζσλ. 

 

1.2 Νη δαπάλεο πξνκεζείαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ, κεηαθνξάο ηνπο 
ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, επεμεξγαζίαο ηνπο (αλ απαηηείηαη) θαη πξνζέγγηζήο ηνπο, κε 
ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο, ηηο αζθαιίζεηο ησλ κεηαθνξψλ, ηηο ζηαιίεο ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιάγηεο κεηαθνξέο, εθηφο ησλ εηδηθψλ πεξηπηψζεσλ, πνπ ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε αληίζηνηρα 
άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

 

Νκνίσο νη δαπάλεο γηα ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηελ ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ πιενλαδφλησλ ή/θαη 

αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπσλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 
ηζρπφλησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Νξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ.Π.. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.3 Νη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Θ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο 
εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θιπ.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο 
εξγαζίαο, εμαηξεζίκσλ αξγηψλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο 
λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θιπ, ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ 
ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ 
ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε 
αιινχ. 

 
1.4 Νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο 
ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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1.5 Νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ θαη απνκάθξπλζήο ηνπο κεηά ηελ 
πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία θαη 
ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Νξνπο. 

 

1.6 Νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, εάλ πξνβιέπεηαη, ηελ 
ιήςε θαη κεηαθνξά ησλ δνθηκίσλ θαη ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, είηε ζην εξγνηαμηαθφ εξγαζηήξην ή ζε θξαηηθφ ή 
ζε ηδησηηθφ ηεο εγθξίζεσο ηεο πεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 
1.7 Νη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηα-ζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ’ φζνλ πξνβιέπνληαη 

απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηήκαησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ (ζπαζηεξν-ηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, 
αζθαιηνκηγκάησλ θιπ, ζηνλ εξγνηαμηαθφ  ρψξν ή εθηφο απηνχ. 

 

Πηηο δαπάλεο απηέο πεξηιακβάλνληαη: ε εμαζθάιηζε ηνπ απαηηνπκέλνπ ρψξνπ, ε θαηαζθεπή ησλ ππνδνκψλ, θηηξηαθψλ θαη 
ινηπψλ έξγσλ ησλ κνλάδσλ, ε εγθαηάζηαζε ηνπ απαηηνπκέλνπ θαηά πεξίπησζε εμνπιηζκνχ, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 
πάζεο θχζεσο, νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ 
κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο ζην Δξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ 
εξγαζηψλ, ε θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θιπ θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα ή νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ) 
θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ πεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Ξεξηβαιινληηθνχο 
φξνπο. 

 

Νη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο 
πεξηπηψζεηο: 

 
(α) Νηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην 

(β) Νηαλ νη κνλάδεο έρνπλ αλεγεξζεί κελ ζε ρψξνπο πνπ έρεη εμαζθαιίζεη ν Αλάδνρνο, αιιά έρεη δνζεί πξνζσξηλή 
άδεηα εγθαηάζηαζεο-ιεηηνπξγίαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ. 

 
1.8 Ρα πάζεο θχζεσο αζθάιηζηξα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ Δξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα κεραλήκαηα έξγσλ 

θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή Ππγγξαθή 
πνρξεψζεσλ ηνπ Δξγνπ. 

 

1.9 Νη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηελ ιήςε ησλ 
απαηηνπκέλσλ πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ, νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ φκνξσλ θαηαζθεπψλ ησλ ρψξσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηεο πξφιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ηεο απνθπγήο βιαβψλ ζε θηλεηά ή αθίλεηα 
πξάγκαηα ηξίησλ, ηεο απνθπγήο ξχπαλζεο ξεκάησλ, πνηακψλ, αθηψλ θιπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 
ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, 

ζθπξνδεηήζεηο θιπ) θαη κέρξη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπο. 
 

1.10 Νη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο ‘’δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ’’ 
πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ Ρ.Π.. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία 
πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, εξγαζία θιπ.) 

 
1.11 Νη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. 

ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ 
απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα 
ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζηνλ ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα 
νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θπξίνπ ηνπ 
Δξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Δξγν. 

 

Ξεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη ζε εηνηκφηεηα γηα ηελ 
αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

 

1.12 Νη δαπάλεο πξνκεζείαο ή παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο θαη ηπρφλ πξνζσξηλψλ 
απνζέζεσλ θαη επαλαθνξηψζεσλ αδξαλψλ πιηθψλ πξνέιεπζεο ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θιπ. πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ 
ζηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα (άξζξα πνπ 
επηζεκαίλνληαη κε αζηεξίζθν [*]). 

 

Ξεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο απφ ηελ Κειέηε ηνπ Δξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ 

1.13 Νη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 

(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ν.Θ.Ω. θιπ.), 
(β) ζηελ κε νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ απαιινηξίσζεο ηκεκάησλ ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ηκεκαηηθήο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ), 
(γ) ζηηο ηπρφλ ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ εκπνδίσλ απφ ηνπο αξκφδηνπο γηα απηά θνξείο (Ξ.ΞΝ, Γ.Δ.Ζ, 

ΓΔΑx θιπ.), 
(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 
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(ε) ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαηηνπκέλσλ κεηξήζεσλ, ειέγρσλ θαη εξεπλψλ (ηνπνγξαθηθψλ, εξγαζηεξηαθψλ, 
γεσηερληθψλ θ.α.), θαζψο θαη ζηηο ινηπέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε 
δεκνπξάηεζεο, είηε ηα σο άλσ απνδεκηψλνληαη ηδηαίηεξα είηε είλαη αλεγκέλα ζην πνζνζηφ Γ.Δ.& Ν.Δ. ή ζε άιια 
άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

(ζη) ζηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, 

(δ) ζε πξνζσξηλέο ή κφληκεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ έξγνπ γηα νπνηαδήπνηε αηηία (π.ρ. 
ενξηέο, εξγαζίεο ζπληήξεζεο νδηθνχ δηθηχνπ θαη ππνδνκψλ, βιάβεο ζε άιια έξγα, εθηέιεζε άιισλ έξγσλ θιπ.). 

 
1.14 Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, 

φπσο ελδεηθηηθά: 
 

(1) Νη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,0 m, γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο 
πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαηξαίηεην απφ ηελ πεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο 

 

(2) Νη δαπάλεο ιήςεο πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή θπθινθνξία πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηελ 
πεξίκεηξν ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπνπ απαηηείηαη, ήηνη γηα ηελ πεξίθξαμε ησλ νξπγκάησλ θαη γεληθά 
ησλ ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ηελ ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ηελ ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ 
εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ 
πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θιπ. θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ 
παξαπάλσ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη ζήκαλζεο κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε 

ηεο αξρηθήο ζήκαλζεο. 
 

1.15 Νη δαπάλεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ εξγαζηψλ (απνηππψζεσλ, παζζαιψζεσλ, αλαπαζζαιψζεσλ, πχθλσζεο ηξηγσλνκεηξηθνχ 
θαη πνιπγσλνκεηξηθνχ δηθηχνπ, εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αθεηεξηψλ θιπ) πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ράξαμε ησλ 
επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ πξνζαξκνγή ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο ή πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο), θαηαζθεπαζηηθψλ 
ζρεδίσλ θαη ζρεδίσλ ιεπηνκεξεηψλ, νη δαπάλεο αλίρλεπζεο θαη εληνπηζκνχ εκπνδίσλ ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη 
εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα ζεκέιηα, πςειφο νξηδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα 
Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο [ΝΘΩ]), θαζψο νη δαπάλεο ζχληαμεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξνηφηεηνο ηνπ Δξγνπ (ΞΞΔ), ηνπ 
Πρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη γείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη γείαο ηνπ Δξγνπ (ΠΑ-ΦΑ). 

 
1.16 Νη δαπάλεο απνηχπσζεο ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ απαληψληαη ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 

επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε ηνπνγξαθηθέο κεζφδνπο θαζψο θαη νη δαπάλεο ιήςεο επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ 
θαη’ αληηπαξάζηαζε κε επξφζσπν ηεο πεξεζίαο θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη 
ππνινγηζκψλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ ζηελ πεξεζία πξνο έιεγρν. 

 

1.17 Ζ δαπάλε ζχληαμεο ησλ αλαπηπγκάησλ θαη πηλάθσλ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ (φηαλ απηνί δελ πεξηιακβάλνληαη ζηε 
κειέηε. 

 
1.18 Νη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδνκέλσλ κε εξεπλεηηθέο ηνκέο ή 

θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. 
 

1.19 Νη δαπάλεο ησλ αληιήζεσλ (πιελ ησλ αληιήζεσλ θαηά ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ εληφο θνίηεο πνηακψλ ή ζηελ πεξίπησζε 
πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα παξνρέηεπζεο πξνο θπζηθφ ή ηερλεηφ απνδέθηε πδάησλ) θαζψο θαη ησλ πξνζσξηλψλ 
δηεπζεηήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ ψζηε λα πξνζηαηεχνληαη ηφζν ηα 
θαηαζθεπαδφκελα νζν θαη ηα ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηα 
ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.20 Νη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ 
απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θιπ., θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ 
εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε πξνζσξηλέο θαηαζθεπέο θαη φπσο ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο νξίδεηαη. 

 
1.21 Νη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά 

νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
 

1.22 Νη δαπάλεο δηακφξθσζεο πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ θαη δαπέδσλ εξγαζίαο ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, θαη 
γεληθά θάζε βνεζεηηθήο θαηαζθεπήο πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ εξγαζηψλ, φηαλ δελ πξνβιέπεηαη 
ηδηαίηεξε επηκέηξεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνμήισζεο ησλ πξνζσξηλψλ θαηαζθεπψλ θαη 
πεξηβαιινληηθήο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ (πξνζβάζεσλ, πξνζπειάζεσλ, δαπέδσλ εξγαζίαο θ.ι.π.) εθηφο εάλ ππάξρεη 
έγγξαθε απνδνρή ηεο πεξεζίαο γηα ηελ δηαηήξεζή ηνπο. 

 
1.23 Νη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. πνπ δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα 

νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο, Ρελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηελ πξφθιεζε δεκηψλ θαη 
θζνξψλ ζηα δίθηπα απηά ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ 
Δξγνπ. 

 

1.24 Νη δαπάλεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο θάζε είδνπο δεκηάο θαζψο θαη νη απνδεκηψζεηο γηα θάζε είδνπο βιάβε ή κε 

ζπλήζε θζνξά επί πθηζηακέλσλ θαηαζθεπψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ή ηελ δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ 
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Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θιπ) πνπ νθείινληαη ζε 
κε ηήξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, ησλ ππνδείμεσλ ηεο πεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

1.25 Νη δαπάλεο δηάζεζεο γξαθείσλ θαη ινηπψλ επθνιηψλ ζηελ Δπηβιέπνπζα πεξεζία, ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ 
Δ.Π. θαη ζηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

 

1.26 Δθ’ φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Δξγνπ (κίζζσζε ή εμαζθάιηζε 
δηθαησκάησλ δηέιεπζεο απφ ηδησηηθή έθηαζε, θαηαζθεπή ησλ νδψλ ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ, ζήκαλζε, ζπληήξεζε), 
θαζψο θαη νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο ησλ αλαγθαίσλ ρψξσλ απφζεζεο ησλ πιενλαδφλησλ ή αθαηαιιήισλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ (θαηαβνιή ηηκήκαηνο πξνο ηδηνθηήηεο, αλ απαηηείηαη, εμαζθάιηζε ζρεηηθψλ αδεηψλ, θαηαζθεπή νδψλ 
πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ) θαη ε ηειηθή δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ 
εξγαζηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο. 

 
1.27 Νη δαπάλεο ησλ πξνεξγαζηψλ ζηηο παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο νδνζηξσκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή αζθαιηηθψλ επηζηξψζεσλ 

επ' απηψλ, φπσο π.ρ. ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, δεκηνπξγία νπψλ αγθχξσζεο (πηθνχληζκα), θαζψο θαη νη δαπάλεο 
κεηαθνξάο θαη απφζεζεο ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη σο απνηέιεκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 

 

1.28 Νη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ αγσγψλ, θξεαηίσλ, ηερληθψλ έξγσλ θ.ι.π., κε 
νπνηαδήπνηε κέζα, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ ζπκβαιιφλησλ αγσγψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηάηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην 
ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 
1.29 Νη δαπάλεο ησλ εηδηθψλ κειεηψλ, πνπ πξνβιέπεηαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο λα εθπνλεζνχλ απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο 

ηδηαίηεξε ακνηβή, φπσο κειέηεο ζχλζεζεο ζθπξνδεκάησλ θαη αζθαιηνκηγκάησλ, κειέηεο ηθξησκάησλ θιπ. 
 

1.30 Νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ηελ Ξνιενδνκία θαη ηνπο 

Νξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθειείαο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
 

1.31 Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απφ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ ζην 'Δξγν κέρξη 

θαη ηελ παξαιαβή ηνπ Έξγνπ, φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο ζρεηηθέο κειέηεο θαη ζηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο, εθηφο αλ 
πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

 

1.32 Νη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαη θαηάξηηζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ θαη γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο 

πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ Έξγνπ. 
 

1.33 Νη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζπλερνχο θαη απξφζθνπηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππαξρφλησλ ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Έξγνπ δηθηχσλ (δίθηπα χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο θαη απνζηξάγγηζεο, ηάθξνη, δηψξπγεο, πδαηνξέκαηα θιπ), 
ηα νπνία επεξεάδνληαη απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαη ηδηαίηεξα φηαλ: 

 

(1) ηα δίθηπα είλαη ζρεηηθά αλεπαξθή θαη επαίζζεηα ζε δπζκελή κεηαρείξηζε, 
 

(2) ζα επηβαξπλζεί ππέξκεηξα ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ δηθηχσλ αλ ν Αλάδνρνο δελ ιάβεη κέηξα γηα λα απνηξέςεη ηελ 
είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

 

1.34 Νη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 
 

Νη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη Νθέινπο ηνπ 
Αλαδφρνπ (Ν.Δ.), ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο 
θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, αζθάιηζηξα, ηφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο, πξνκήζεηεο 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, έμνδα ιεηηνπξγίαο γξαθείσλ θ.ιπ., ηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο θαζψο θαη ην 
πξνζδνθψκελν θέξδνο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 

Ρν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ν.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ή είθνζη νθηψ ηνηο εθαηφ (28%) ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Ρηκνινγίνπ Ξξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

 

Ν Φφξνο Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Ξ.Α) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Θχξην ηνπ Έξγνπ. 
 

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ πξνο 
απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην, απνδεθηά φκσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή 
εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφλ λα αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο 
Ρηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν παξάδεηγκα: 

 

(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ ζθπξφδεκα, PVC θιπ 

 
Γηα νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ 
αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ θαη γηα αληίζηνηρν πιηθφ θαηαζθεπήο, θαηεγνξία αληνρήο θαη κέζνδν 
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πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξφηεξεο 
ζην παξφλ Ρηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

 

DN / DM 

 
φπνπ DN: Νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

DM: Ζ ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην. 

 
Αλ δελ ππάξρεη κηθξφηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιχηεξε ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 

 

(2) Κφξθσζε αξκψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηχπνπ FLEXCELL ή αλαιφγνπ 
 

Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο κεγαιχηεξν απφ ην πάρνο ηεο ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (12 
mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, 
κε βάζε ην ιφγν: 

DN / 12 

φπνπ DN: Ρν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε mm. 

(3) Πηεγάλσζε αξκψλ κε ηαηλίεο ηχπνπ HYDROFOIL PVC 
 

Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
(240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, 
κε βάζε ην ιφγν: 

ΒN / 240 

φπνπ ΒΛ: Ρν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε mm 

 
Ξαξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
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Νη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] παξαπιέπξσο ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζε ΔΟΩ δελ 
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθψλ ή πξντφλησλ. 

 
Ζ Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία  ηεο κειέηεο θαη 
ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε 
€/m3.km 

 

Πε αζηηθέο πεξηνρέο  

- απόζηαζε < 5 km 0,28 

- απόζηαζε ≥ 5 km 0,21 

Δθηόο πόιεσο  

· νδνί θαιήο βαηόηεηαο  

- απόζηαζε < 5 km 0,20 

- απόζηαζε ≥ 5 km 0,19 

· νδνί θαθήο βαηόηεηαο  

- απόζηαζε < 5 km 0,25 

- απόζηαζε ≥ 5 km 0,21 

· εξγνηαμηαθέο νδνί  

- απόζηαζε < 3 km 0,22 

- απόζηαζε ≥ 3 km 0,20 

Ξξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε 

αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο 

(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη 

ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο 
εθζθαθέο) 

 
0,03 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ησλ 
νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξψληαη ζε θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν. 

 

Πε θακία πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε πξνζαχμεζε θαη ν ππνινγηζκφο 
γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνχκελα m3 θάζε εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ηηκνιφγην (ΛΔΡ ΝΓΝ), πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή  βάζεσο ησλ 
άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδφκελν θσδηθφ  αλαζεψξεζεο (δελ 
πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ). 



7 
 

 

 ΡΗΚΔΠ ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΝΚΑΓΑ Α: ΣΩΚΑΡΝΟΓΗΘΑ-ΘΑΘΑΗΟΔΠΔΗΠ 
 

ΑΡ   1.1 Δθζθαθή ζε έδαθνο Γ-Ζ κε κεηαθνξά ζε κνλάδα δηαρείξηζεο ΑΔΘΘ ΛΑΝΓΝ Α-2 ΠΣΔΡ 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ1123Α 

Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά, εδαθψλ γαησδψλ θαη εκηβξαρσδψλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, 

αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλψλ, ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε 
ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηψλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά 

ζρεηηθά κε ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπφ θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθφ κέζν, ελ μεξψ ή κε παξνπζία 
λεξψλ, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 02-02-01-00. 

Κε ην άξζξν απηφ ηηκνινγνχληαη επίζεο νη αθφινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο ζθιεξφηεηαο: 
  αλνηρηψλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κφξθσζεο  ησλ  πξαλψλ  θαη  ηνπ     
  ππζκέλα 

ηνπο,  γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκψλ πξνο αγθχξσζε ησλ επηρσκάησλ, ηξηγσληθψλ ηάθξσλ κεηά ηεο κφξθσζεο ησλ 

πξαλψλ, φηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ ηεο νδνχ, γηα ηνλ θαζαξηζκφ νρεηψλ χςνπο 
θαη πιάηνπο κεγαιχηεξνπ ησλ 5,00 m,ηερληθψλ Cut and Coλer κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κφληκεο αληηζηήξημεο 

ησλ πξαλψλ ησλ εθζθαθψλ εθφζνλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιιν άξζξν απηνχ ηνπ ηηκνινγίνπ γηα ηε δεκηνπξγία 
ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Coλer 

   Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
• ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη ππφ νπνηεζδήπνηε 

ζπλζήθεο, 

• ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ, ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ζθάθεο θαη ν 
ζρεκαηηζκφο ησλ αλαβαζκψλ 

• ε δηαινγή, θχιαμε, θνξηνεθθφξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα 

απφξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδφλησλ ζε επηηξεπφκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

• ε ελαπφζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθφξησζε απφ ηηο ζέζεηο ησλ πξνζσξηλψλ 
απνζέζεσλ θαη ε εθθφξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζψο θαη ε δηάζηξσζε θαη δηακφξθσζε ησλ ρψξσλ aπφζεζεο 
ζχκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο 

• ε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ εθζθαθή φπνπ ηπρφλ απηή απαηηείηαη, θαζψο θαη ε εθζάκλσζε θνπή, 
εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνχ, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

• ε   αληηκεηψπηζε πάζεο θχζεσο δπζρεξεηψλ πνπ πξνθχmνπλ απφ ηε ζχγρξνλε 

θπθινθνξία, φπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη φγθνη εθζθαθψλ θιπ. 

• ε ζπκπχθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ   θάησ   απφ   ηε   "ζηξψζε   έδξαζεο νδνζηξψκαηνο" 

κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο Φέξνπζαο Ηθαλφηεηαο Έδξαζεο (Φ.Η.Δ), φπσο απηή 

νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκφ ζπκπχθλσζεο πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην 
κε ην 90% ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor 

Modified θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13286-2). 
• νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

• ε επαλεπίρσζε (κε πξντφληα εθζθαθψλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, πνπ νη 

εθζθαθέο ηνπο απνδεκηψλνληαη κε ην άξζξν απηφ,  φηαλ δελ ππάξρεη απαίηεζε ζπκπχθλσζεο 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα απφ ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε κηα ή 
πεξηζζφηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεχνληαη απφ ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή άιινπο ηνπηθνχο 

πεξηνξηζκνχο. 
Ζ απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, πιαθνζηξψζεσλ, 

δαπέδσλ απφ ζθπξφδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεψλ έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη πάζεο θχζεσο 
θαηαζθεπψλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ φγθνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, επηκεηξψληαη θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε 

βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη κέρξη ηα φξηα εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 
ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νπδεκία απνδεκίσζε 

θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε κειέηε εθζθαθέο εθηφο εάλ έρεη δνζεί 
εηδηθή εληνιή απφ ηελ πεξεζία. 

  Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 
 
Ρηκή αλά Κ3 ΓΝ ΔΟΩ & ΔΜΖΛΡΑ ΓΝ ΙΔΞΡΑ (2,62€) 

 

ΑΡ   1.2 Δθζθαθή ζεκειίσλ ΛΑΝΓΝ Β-1 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ2151 

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 5,0 m, νπνηνπδήπνηε βάζνπο. γηα ηελ ζεκειίσζε ηερληθψλ έξγσλ (ηνίρσλ, 
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βάζξσλ, θξεαηίσλ θιπ), θαη ηελ θαηαζθεπή αγσγψλ θαη νρεηψλ (απνρέηεπζεο, απνζηξάγγηζεο, Ν.Θ.Ω.,θιπ.), ζε 

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

πεηξσκάησλ), κε νπνηνλδήπνηε εμνπιηζκν, κε ή ρσξίο ρξήζε εθξεθηηθψλ πιψλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζηελ ΔΡΔΞ 02-04-00-00 "Δθζθαθέο ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ". 

 
Πηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

• Νη απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη ηα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ λεξψλ, 
εθηφο εάλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 

• Νη θάζε είδνπο απαηηνχκελεο αληηζηεξίμεηο παξεηψλ (κε νξηδφληηεο μπινδεχμεηο ή θαηαθφξπθεο αληηζηεξίμεηο 

κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα θιπ), εθηφο άλ ξεηά θαζνξίδεηαη ζηελ κειέηε ε ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ 
• Ζ θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ νπνηαζδήπνηε πεξηκέηξνπ ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 

• Ζ κφξθσζε ηνπ ππζκέλα θαη ηκήκαηνο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηάζηξσζε 
ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ηε ρξήζε πιεπξηθψλ μπινηχπσλ (π.ρ. ζεκέιηα ηερληθψλ έξγσλ, πεξηβιήκαηα αγσγψλ θιπ) 
• Ζ ζπκπχθλσζε ηνπ ππζκέλα ηνχ νξχγκαηνο 
• Ζ δηακφξθσζε ησλ απαηηνπκέλσλ δαπέδσλ εξγαζίαο γηα ηελ εθζθαθή ή απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ 
• Ζ δηαινγή, ε θνξηνεθθφξησζε θαη ε κεηαθνξά ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

• Ζ απφζεζε παξά ην ζθάκκα, εθηφο ηνπ ζψκαηνο ηεο νδνχ, ησλ θαηαιιήισλ απφ ηα πξντφληα 

εθζθαθήο γηα ηελ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ ζθάκκαηνο κεηά ηελ θαηαζθεπή ηνπ ηερληθνχ 

έξγνπ, νρεηνχ ή αγσγνχ 

• Ζ επαλφξζσζε ηπρφλ δεκηψλ ζε γεηηνληθέο θαηαζθεπέο ή νδνζηξψκαηα ιφγσ θαηαπηψζεσλ ησλ 
παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο. 

• Ζ απνμήισζε νδνζηξψκαηνο, θξαζπεδνξείζξσλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη αφπισλ ηζηκεληνζηξψζεσλ 
ζηελ ζέζε ηνπ νξχγκαηνο 
• Νη απαηηνχκελεο γεθπξψζεηο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ δηέιεπζε πεδψλ θαη νρεκάησλ θαη ηελ εμππεξέηεζε 
ησλ παξφδησλ ηδηνθηεζηψλ (ιακαξίλεο θαηάιιεινπ πάρνπο ή άιιεο δηαηάμεηο γεθχξσζεο) 

• Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ζθάκκαηνο κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ. 
Ζ θνπή ππάξρνληνο αζθαιηηθνχ ηάπεηα κε αζθαιηνθφθηε θαη ε θαζαίξεζε ηπρφλ ππαξρνπζψλ θαηαζθεπψλ απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζηελ δψλε ηνπ νξχγκαηνο πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

 
Ρν παξφλ άξζξν εθζθαθψλ ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηάθξσλ εθαξκφδεηαη ζε νξχγκαηα επηθαλείαο έσο 100 

m2, ή ζε επηκήθε νξχγκαηα πιάηνπο έσο 5,00 m αλεμάξηεηα απφ ηελ επηθάλεηα θάηνςεο. Νη κεγαιχηεξεο 
εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ θαηαηάζζνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο ζηηο γεληθέο εθζθαθέο θαη πιεξψλνληαη κε βάζε ηα 

νηθεία άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

Γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ εθζθαθψλ ζεκειίσλ σο αθεηεξία κέηξεζεο ηνπ βάζνπο ιακβάλεηαη ε ζηάζκε ησλ γεληθψλ 
εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο 

παξεηψλ, βαζκίδξεο θαζ’ χςνο)/ 
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 
Ρηκή αλά Κ3 ΞΔΛΡΔ  ΔΟΩ & ΔΜΖΛΡΑ ΝΘΡΩ ΙΔΞΡΑ (5,68 €) 

 

 

ΑΡ   1.3 Ξξόζζεηε ηηκή ιόγσ δπζρεξεηώλ ΝΘΩ ΛΑΝΓΝ Β-2 

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο Ο6087  

Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ αγσγνχο 

Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο, ππνζηεξηδφκελνπο, αληηζηεξηδφκελνπο  ή  κή, κέζα ζην φξπγκα, ζε 

νπνηαδήπνηε δηεχζπλζε, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ ΔΡΔΞ 02-08-00-00 "Αληηκεηψπηζε δηθηχσλ ΝΘΩ 

ζπλαλησκέλσλ θαηά ηηο εθζθαθέο". 

 
Πηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
• ε δαπάλε ησλ κηθξνυιηθψλ, 
• ε θζνξά ηεο μπιείαο, 
• νη εξγαζίεο ππνζηήξημεο ή αληηζηήξημεο ησλ αγσγψλ, 

• ε κεησκέλε απφδνζε ηνπ κεραληθνχ εμνπινζκνχ θαη ε αλάγθε ρεηξσλαθηηθήο ππνβνήζεζεο ιφγσ 

ηεο ελ γέλεη δπζρέξεηαο ηεο εθζθαθήο. 
 

Ζ πξφζζεηε απηή ηηκή εθαξκφδεηαη θαη θαηά ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ γηα ηνλ εληνπηζκφ δηθηχσλ ΝΘΩ 
θαζψο θαη ζε εθζθαθέο γηα ηελ θαηαζθεπή εγθάξζησλ πξνο ηελ νδφ αγσγψλ θαη νρεηψλ ππφ θπθινθνξία (φρη 

εξγνηαμηαθή). 

Ζ πξφζζεηε απηή ηηκή δελ έρεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε ελαεξίσλ δηθηχσλ ΝΘΩ (π.ρ. θαιψδηα ΓΔΖ) αλεμάξηεηα απφ 
ηηο νπνηεζδήπνηε δπζρέξεηεο πνπ κπνξεί λα αλαθχςνπλ εθ ηνπ ιφγνπ απηνχ ζηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. Δπηκέηξεζε 

ζε πξαγκαηηθφ φγθν δπζρεξψλ θαηά ηα αλσηέξσ εθζθαθψλ. 

Ξξφζζεηε ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν εθζθαθήο ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

 



9 
 

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

εθζθαθψλ (φηαλ πξνβιέπνληαη) θαη νη ζεσξεηηθέο γξακκέο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ κειέηε (πιάηνο ππζκέλα, θιίζεηο 

παξεηψλ, βαζκίδεο θαζ’ χςνο)/ 
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

Ρηκή αλά Κ3 ΓΝ ΔΟΩ & ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ  ΙΔΞΡΑ (2,70€) 
 

 

ΑΡ   1.4    Γηάλνημε ηάθξνπ ζε έδαθνο γαηώδεο - εκηβξαρώδεο ζρεη (ΝΓΝ Α-4.1ΠΣΔΡ ) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ1212 

Γηάλνημε ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο, πνπ θαηαζθεπάδεηαη κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο γεληθέο 
εθζθαθέο ηεο νδνχ, ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, θαη γηα ηα ηκήκαηά ηεο πιάηνπο κηθξφηεξνπ ή ίζνπ ησλ 5,00 m, ζε 

έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνμήισζεο αζθαιηνηαπήησλ, ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο, 

πιαθνζηξψζεσλ, θαζαίξεζεο ζπξκαηνθηβσηίσλ, καλδξφηνηρσλ θιπ, πνπ βξίζθνληαη εληφο ηνπ εχξνπο ηεο ηάθξνπ, 
κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΡΔΞ 08-01-01-00. 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
• ε εθζθαθή κε νηαδήπνηε κεραληθά κέζα, 

             ε δηαινγή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο κε ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, είηε γηα   πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε, ζε πεξίπησζε πνπ θξηζνχλ αθαηάιιεια ή πιενλάδνληα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο  ηεο ηπρφλ ελαπφζεζεο ή ησλ ελδηακέζσλ θνξηνεθθνξηψζεσλ. 

• ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο ηάθξνπ. 
Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, ζχκθσλα κε ην πξσηφθνιιν ραξαθηεξηζκνχ. 
   Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν 

 

Ρηκή αλά Κ3 ΡΟΗΑ  ΔΟΩ & ΞΔΛΖΛΡΑ ΔΞΡΑ  ΙΔΞΡΑ (3,57€) 

 

 

 

ΑΡ   1.5   Γηάλνημε ηάθξνπ κε εξγαιεία ρεηξόο ζε έδαθνο πάζεο θύζεσο (ΝΓΝ Α-4.4) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ2113 

Γηάλνημε κε εξγαιεία ρεηξφο ηάθξνπ ηξηγσληθήο ή ηξαπεδνεηδνχο δηαηνκήο, κεκνλσκέλα θαη αλεμάξηεηα απφ ηηο 

γεληθέο εθζθαθέο ηεο νδνχ, πιάηνπο έσο 3.00 m, ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, ζηνπο πφδεο ησλ επηρσκάησλ ζε 
νπνηνπδήπνηε ζηάζκε απφ ηηο πξνζπειάζεηο (ζηέςε επηρψκαηνο θ.ιπ.), κε ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Δθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 08-01-01-00. 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
• ε εθζθαθή κε εξγαιεία ρεηξφο, 

• ε θνξηνεθθφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, είηε γηα 

πξνζσξηλή απφζεζε είηε γηα απφξξηςε 
• ε κφξθσζε ησλ πξαλψλ ηεο ηάθξνπ. 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ θαη εληφο ησλ νξίσλ εθζθαθήο ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ. 

   Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν. 

 

Ρηκή αλά Κ3 ΓΔΘΑ ΡΔΠΠΔΟΑ  ΔΟΩ & ΠΑΟΑΛΡΑ  ΙΔΞΡΑ (14,40€) 
 
 
 

ΑΡ   1.6     Θαζαίξεζε νπιηζκέλσλ ή άνπισλ ζθπξνδεκάησλ (ΛΑΝΓΝ Α12 ΠΣΔΡ) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ2227 

Θαζαίξεζε θνξέσλ, δνθψλ, πιαθψλ, βάζξσλ, πηεξπγνηνίρσλ, ηερληθψλ έξγσλ θαη ηνίρσλ απφ νπιηζκέλν ή άνπιν 
ζθπξφδεκα, κε ή ρσξίο ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, κε κε ηελ κεηαθνξά ζε κνλάδα δηαρείξηζεο ΑΔΘΘ. 

Ξεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε ησλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ή άνπιν ζθπξφδεκα, ε ζπγθέληξσζε, απνθνκηδή θαη 

απφζεζε φισλ ησλ πξντφλησλ πνπ ζα πξνθχςνπλ αξρηθά ζε πξνζσξηλέο ζέζεηο θαη κεηά ζε ρψξνπο επηηξεπφκελνπο 
απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. Ζ θαζαίξεζε ζα γίλεη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή ψζηε, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε, λα είλαη δπλαηή ε έληαμε ηνπ δηαηεξνχκελνπ ηκήκαηνο ηεο θαηαζθεπήο ζηελ 
πξνγξακκαηηδφκελε λέα. 

 

  Πηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

• ε δαπάλε ηπρφλ πξνζσξηλήο ελαπφζεζεο ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, 
• ε ζηαιία ηνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 
• ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ απφ ηα πξντφληα θαζαίξεζεο. 



10 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ηηκή είλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ ζέζε θαη ζηάζκε πνπ γίλνληαη νη εξγαζίεο ζε ζρέζε κε ηελ 

νδφ, θαη φηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ιάβεη ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα απνθεπρζεί ε απφθξαμε ηπρφλ ππαξρφλησλ 

ηερληθψλ θαη ηάθξσλ ηεο νδνχ ζηελ πεξηνρή εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Θαηά ηα ινηπά νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01. 

   Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν θαζαίξεζεο νπιηζκέλσλ ζθπξνδεκάησλ πνπ κεηξάηαη ζε φγθν πξηλ απφ ηελ θαζαίξεζε. 

 
Ρηκή αλά Κ3 ΔΗΘΝΠΗ ΔΛΛΔΑ  ΔΟΩ & ΡΟΗΑΛΡΑ ΓΝ  ΙΔΞΡΑ (29,32 €) 

 
 

ΑΡ   1.7     Θαζαίξεζε πιαθνζηξώζεσλ  (ΛΑΝΗΘ 22.20.01 ΠΣΔΡ) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ2236 

Θαζαίξεζε πιαθνζηξψζεσλ δαπέδσλ παληφο ηχπνπ θαη νπνηνπδήπνηε πάρνπο (ηζηκέληνπ, καξκάξνπ, ηχπνπ Κάιηαο, 
πνξζειάλεο, κσζατθνχ, θεξακηθψλ, ζρηζηνιίζνπ, θιπ), κε ην θνλίακα ζηξψζεσο απηψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 

έδαθνο, κε ηελ ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσο πξνο θφξησζε,  

Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2 ) 

 

22.20.01 Σσξίο λα θαηαβάιιεηαη πξνζνρή γηα ηνλ εμαγσγή       

 

Ρηκή αλά Κ2 ΔΞΡΑ  ΔΟΩ  ΘΑΗ ΔΛΔΛΖΛΡΑ    (7,90 €) 
 
 
 

ΑΡ 1.8   Θαζαίξεζε πεξηθξάμεσλ κε ζπξκαηόπιεγκα  (ΛΑΝΓΝ Α-10) 

 Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 6448 

 
Θαζαίξεζε πεξηθξάμεσλ κε ζπξκαηφπιεγκα θαη παζζάινπο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, είηε επί εδάθνπο είηε επί ηνηρίνπ απφ 
ζθπξφδεκα, ηνηρνπνηία θιπ, αλεμαξηήησο χςνπο, κεηά ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη ηεο κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ 
θαηεδάθηζεο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο απφξξηςε. 
 Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 ε δαπάλε γηα ηελ απνζχλζεζε θαη ηνλ ηεκαρηζκφ ηνπ ηνηρίνπ (απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ) θαη ηεο πεξίθξαμεο,  

 ε δαπάλε γηα ηελ επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε ησλ νξπγκάησλ πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ιφγσ ησλ θαηεδαθίζεσλ,  

 ε δαπάλε γηα ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη γηα ηε κεηαθνξά φισλ ησλ θαηεδαθηζζέλησλ πιηθψλ πξνο απφξξηςε ζε 

ρψξνπο επηηξεπφκελνπο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δαπάλε γηα ηηο ηπρφλ πξνζσξηλέο ελαπνζέζεηο θαη επαλαθνξηψζεηο, ε ζηαιία απηνθηλήησλ-κεραλεκάησλ θιπ,  

 ε δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ απφ ηα θάζε είδνπο πιηθά κέρξη ηε ζηάζκε ηνπ θπζηθνχ εδάθνπο,  

 ε δαπάλε γηα ηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ε θαηεδάθηζε ησλ πεξηθξάμεσλ ζα γίλεη κε ηήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο θαη ησλ ζρεηηθψλ 
αζηπλνκηθψλ δηαηάμεσλ απφ ηνλ Αλάδνρν, ηνλ νπνίν βαξχλνπλ φιεο νη επζχλεο.  

 
Ρηκή αλά ΚΚ    ΔΜΗ ΔΟΩ ΘΑΗ  ΔΜΖΛΡΑ  ΙΔΞΡΑ   (6,60 €) 
 
 
 
ΑΡ 1.9   Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσο κε ηζηκέλην εληόο  
             ηνπ νξίνπ ησλ γεληθσλ εθζθαθώλ . (ΛΑ ΝΓΝ Α- 2.01ΠΣΔΡ) 

Θσδηθφο λαζεψξεζεο:ΝΓΝ1123 

Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ζπκπχθλσζε ή κε ηζηκέλην, εληφο 
ηνπ νξίνπ ησλ γεληθψλ εθζθαθψλ, κε ρξήζε πξνσζεηή γαηψλ, θνξησηή ή εθζθαθέα, κε ηελ θφξησζε επί 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά πξνο αλαθχθισζε ή νξηζηηθή απφζεζε ζε ρψξνπο θαζνξηδφκελνπο απφ ηνπο 
πεξηβαιινληηθνχο φξνπο ηνπ έξγνπ θαη ηελ κεηαθνξά ηνπο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξντφληα ησλ απνμειψζεσλ απηψλ είλαη αθαηάιιεια γηα ηελ θαηαζθεπή επηρσκάησλ, ελψ 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο επηβάιιεηαη ε αλαθχθισζή ηνπο. 
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε ιήςε αξρηθψλ θαη ηειηθψλ δηαηνκψλ. 

 

Ρηκή αλά Κ3 ΡΔΠΠΔΟΑ ΔΟΩ & ΠΑΟΑΛΡΑ ΓΝ ΙΔΞΡΑ (4,42  €) 
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ΑΡ   1.10  Απνμήισζε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο κεηά πξνζνρήο (ΝΗΘ 22.56.1 ΠΣΔΡ.) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ6102 

Απνμήισζε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο ήηνη αθαίξεζε  ξπζκηζηηθψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ πηλαθίδσλ, 

κεηαιιηθψλ Ξ, θιπ, κ ε η ά  π ξ ν ζ ν ρ ή ο  γηα ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε  ηνπο θαη κεηαθνξά πξνο θφξησζε  ή 

απνζήθεπζε  ζε ρψξν κεηά απφ  ππφδεημε ηεο πεξεζίαο. 

  Ρηκή αλα ΡΔΚ 

 

  Ρηκή αλά ΡΔΚ ΔΛΑ ΔΟΩ & ΝΓΓΝΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΙΔΞΡΑ (1,85€) 
 

 

 
ΑΡ   1.11 Ρνκή  νδνζηξώκαηνο κε   αζθαιηνθόπηε (ΛΑΝΓΝ Γ-1) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ2269Α 

Ρνκή νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα ή άνπιν ζθπξφδεκα άνπιν, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, κε ρξήζε 

αζθαιηνθφπηε, ψζηε λα απνθιείνληαη απνμειψζεηο έμσ απφ ηα πξνβιεπφκελα φξηα ηεο θνπήο θαη λα πξνθπιάζζεηαη ην 
παξακέλνλ νδφζηξσκα απφ θζνξέο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ. 

 
Ζ απνμήισζε ηνπ  απνθνπηνκέλνπ  ηκήκαηνο  θαη ε απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο, ηηκνινγνχληαη σο 

‘Απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ θαη ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο ’’ 
Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν  ηνκήο  νδνζηξψκαηνο  κε  αζθαιηνθφπηε. 

  

   Ρηκή αλά ΚΚ ΔΛΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (1,00€) 

 

 

  ΑΡ   1.12 Φνξηνεθθόξησζε πξνηόλησλ  εθζθαθσλ κε κεραληθά κέζα (ΛΑΝΗΘ 20.30) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ-2171 

Φνξηνεθθφξησζε κε κεραληθά κέζα επί απηνθηλήηνπ  πξνο  κεηαθνξά  πάζεο  θχζεσο  πξντφλησλ  εθζθαθψλ, 
εθβξαρηζκψλ θαη  η   θαηεδαθίζεσλ, κε ηελ ζηαιία  ηνπ  απηνθηλήηνπ. 
Ρηκή αλά Κ3  ζε φγθν νξχγκαηνο. 
 
Ρηκή αλά Κ3 ΚΖΓΔΛ ΔΟΩ & ENENHNTA ΙΔΞΡΑ (0,90€) 
 
 
 

ΑΡ  1.13 Κεηαθνξέο κε απηνθίλεην  δηα κέζνπ νδώλ θαιήο βαηόηεηαο (ΛΑΝΗΘ 10.07.01) 

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-1136 

Κεηαθνξά κε απηνθίλεην νπνηνπδήπνηε πιηθνχ, αλά ρηιηφκεηξν απνζηάζεσο.Δπί νδνχ επηηξέπνπζαο ηαρχηεηα άλσ ησλ 
40 km/h 

Ρηκή αλα Ρνλρικ   

Ρηκε αλα Ρνλρικ     ΚΖΓΔΛ ΔΟΩ & ΡΟΗΑΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΙΔΞΡΑ (0,35 €) 

 

 
ΑΡ   1.14    πόβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο (ΛΑΝΓΝ Γ- 1.1) 

  Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΝΓΝ3121.Β) 
 

Θαηαζθεπή ππφβαζεο  νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ 
ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 05-03-03-00 "Πηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε 
ζπκπχθλσζε θαηά ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή 

θαη ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 
· ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

· ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε 
γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο ππφβαζεο  κεη. πάρνπο΄   
 

Ρηκή αλά Κ3   ΓΔΘΑ ΡΟΗΑ ΔΟΩ & ΓΔΘΑΝΘΡΩ ΙΔΞΡΑ  

13,18 
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ΑΡ   1.15 Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνύ πάρνπο (ΛΑΝΓΝ Γ-2.1) 

 Θσδηθφο  Αλαζεψξεζεο 3211.Β 

Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 05-03-03-00 "Πηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά", κε ζπκπχθλσζε θαηά 

ζηξψζεηο κεγίζηνπ ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο θάζε ζηξψζεο 0,10 m, αλεμάξηεηα απφ ηε κνξθή θαη ηελ έθηαζε ηεο 
επηθάλεηαο θαηαζθεπήο, ζε ππαίζξηα ή ππφγεηα έξγα. 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
· ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 
· ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

· ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε 

γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε γεσκεηξηθή ρσξνζηάζκεζε θαηά δηαηνκέο πξηλ θαη κεηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ζηξψζεσο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν ζπκππθλσκέλεο βάζεο κεη. πάρνπο  

Ρηκή αλά Κ3  ΓΔΘΑ ΡΟΗΑ ΔΟΩ & ΓΔΘΑΝΘΡΩ ΙΔΞΡΑ 

13,18 € 
 

ΑΡ  1.16 Αζθ/θή   ηζνπεδσηηθή ζηξώζε  κεηαβιεηνύ πάρνπο  (ΞΡΞ A265) (ΛΑΝΓΝ Γ-6) 
 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ4421Β 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή αζθαιηηθήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο κεηαβιεηνχ πάρνπο, πνπ ζα θαηαζθεπαζζεί 

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

Ξ.Ρ.Ξ. Α 265, ηελ Ρ.Π.. θαη ζχκθσλα κε ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, κε αζθαιηφκηγκα πνπ 
παξαζθεπάδεηαη ελ ζεξκψ, ζε κφληκε εγθαηάζηαζε απφ παληειψο πγηείο θαζαξνχο ιίζνπο ιαηνκείνπ, κεηά ηεο 

κεηαθνξάο ηνπο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε πξνκήζεηαο ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αδξαλψλ πιηθψλ ζε πνζφηεηα θαη πνηφηεηα πνπ ζα θαζνξηζηνχλ 
απφ ζρεηηθή κειέηε, ε δαπάλε κεηαθνξάο απηψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε παξαγσγήο ηνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε παξαζθεπήο ηνπ αζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε κεηαθνξάο ηνπ έηνηκνπ 

αζθαιηνκίγκαηνο από ηελ εγθαηάζηαζε παξαγσγήο ηνπ ζηε ζέζε δηάζηξσζεο επί ηόπνπ ησλ 
έξγσλ, θάζε είδνπο ζηαιία, θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ρακέλνη ρξφλνη θνξηνεθθνξηψζεσλ πιηθψλ θαη 

ζθαιηνκίγκαηνο, ε δαπάλε δηάζηξσζεο θαη ζπκπχθλσζήο ηνπ θαζψο θαη θάζε δαπάλε πιηθψλ θαη εξγαζίαο πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ηεο θαηαζθεπήο θαη θαηά ηα ινηπά, φπσο νξίδεηαη ζηελ Ξ.Ρ.Ξ. Α265, ζηελ 

Ρ.Π. θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. Ξεξηιακβάλεηαη επίζεο ε δαπάλε πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζεί, 

γηα θάζε είδνπο πξνεξγαζία πάλσ ζε λέα ή παιαηά αζθαιηηθά νδνζηξψκαηα (φπσο π.ρ. δεκηνπξγία ηξηγσληθψλ 
εγθνπψλ θνληά ζε ξείζξα θαη θξεάηηα, ζθνχπηζκα, απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη απφ απηέο 

ηηο εξγαζίεο θιπ.).  
Ζ  επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8.2 ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Α 265. 

Ρηκή ελφο ηφλνπ αζθαιηνκίγκαηνο πιήξνπο θαηαζθεπήο ηζνπεδσηηθήο ζηξψζεο ηεο Ξ.Ρ.Ξ. Α 265 

κεηαβιεηνχ πάρνπο, κεηά ηεο κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε παξαγσγήο θαη ηνπ 
αζθαιηνκίγκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο. 

 
Ρηκή αλά ΡΝΛ 

 
 

 ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ ΓΝ  ΔΟΩ &  ΠΑΟΑΛΡΑ ΔΞΡΑ  ΙΔΞΡΑ  (72,47€) 
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ΝΚΑΓΑ Β: ΡΔΣΛΗΘΑ ΔΟΓΑ 

Θαηαζθεπέο 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. 

Πηηο  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. Ρνπ  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 

ζθιήξπλζε  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   απηνθεξφκελσλ   δνθψλ), 
· ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηψλ,  ειέγρσλ,  δνθηκψλ  θα  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). 

Ζ 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 10cm2θαη ησλ επηθαλεηαθψλ 

εζνρψλ βάζνπο κέρξη 5cm,αθαηξνπκέλσλ φκσο ησλ        θελψλ πνπ δηακνξθψλνληαη κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ φγθνπ 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο. 

Ζ επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξψλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηχπσλ, ζα γίλεηαη κε βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ 

ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο   λα επηκεηξάηα  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. 
Νη ηηκέο ησλ θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 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). 
Νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΡΔΞ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ θάζε ηχπν 

θαηαζθεπήο:  

01-01-01-00:Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00:Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδ/ηνο  

01-01-03-00:Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00:Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζπξνδ/ηνο  

01-01-05-00:Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00:Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ αηαζθεπψλ  
01-03-00-00:Ηθξηψκαηα 
01-04-00-00:Θαινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

01-05-00-00:Γηακφξθσζε ηειηθψλ επηθαλεηψλ ζε έγρπην ζθπξφδεκα ρσξίο ρξήζε   
 Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 
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ΑΡ   2.1   Πθπξόδεκα C16/20 θξαζπέδσλ , ξείζξσλ θνηηνζηξώζεσλ πεξηβιεκάησλ αγσγώλ ΛΑΝΓΝ Β-29.3.1 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ2532 

Θαηαζθεπή ξείζξσλ, ηξαπεδνεηδψλ ηάθξσλ, ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο  ζηεγάλσζεο  γεθπξψλ θιπ κε ζθπξφδεκα 
C16/20  

Θαηαζθεπή θξαζπέδσλ, ξείζξσλ, επελδεδπκέλσλ ηξαπεδνεηδψλ θαη ηξηγσληθψλ ηάθξσλ, θνηηνζηξψζεσλ,  

επελδχζεσλ θνίηεο   ξεκάησλ, ηνίρσλ πνπ δελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία "ιεπηνηνίρσλ", ζηξψζεσλ πξνζηαζίαο  
ζηεγάλσζεο  γεθπξψλ θ.ι.π. κε ζθπξφδεκα C16/20 άνπιν ή ειαθξψο νπιηζκέλν. 

  Ρηκή αλα Κ3 
 

Ρηκή αλά Κ3 ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΡΔΠΠΔΟΑ ΔΟΩ & ΔΗΘΝΠΗ ΙΔΞΡΑ (94,20€) 

 

 

ΑΡ   2.2  Πθπξόδεκα C20/25 θνηηνζηξώζεσλ πεξηβιεκάησλ αγσγώλ ΛΑΝΓΝ Β-29.4.1 ΠΣΔΡ 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ2522 

 
  Καηαζθεπή θξαζπέδωλ, ξείζξωλ θαη ζηεξεώλ εγθηβωηηζκνύ, επελδύζεηο ηξηγωληθώλ θαη ηξαπεδνεηδώλ ηάθξωλ    
  θνηηνζηξώζεωλ θαη θνίηεο ξεκάηωλ, δηακνξθώζεηο ππζκέλα θξεαηίωλ πξνο εμαζθάιηζε νκαιήο ξνήο, ζηξώζεηο θζνξάο  
  κέζα ζε νρεηνύο, δηακνξθώζεηο ξύζεωλ θαη ζηξώζεηο πξνζηαζίαο ζηεγάλωζεο γεθπξώλ κε ζθπξόδεκα C20/25.  

  Ρηκή αλα Κ3 

Ρηκή αλά Κ3 ΔΘΑΡΝΛ ΡΔΠΠΔΟΑ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ   (104,00€) 
 

 

ΑΡ.  2.3 Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επηηόπνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο ρσξίο ρξήζε     

                                                                      αληιίαο Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25 (ΝΗΘ 32.02.05) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ3215 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή 

πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ), κε ηελ 
δηάζηξσζε ρσξίο ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο θαη ηελ ζπκπχθλσζε απηνχ επί ησλ θαινππηψλ ή/θαη 

ινηπψλ επηθαλεηψλ ππνδνρήο ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηψλ, ζχκθσλα 

κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ,θαη ηηο ΔΡΔΞ:  

01-01-01-00:Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00:Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδ/ηνο  

01-01-03-00:Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-04-00:Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζπξνδ/ηνο  

01-01-05-00:Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00:Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ αηαζθεπψλ  

Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνχ ζην ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
Δπίζεο απαγνξεχεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 ιεπηψλ απφ ηελ αλάκημε, εθηφο εάλ 

εθαξκνζζνχλ επηβξαδπληηθά πξφζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθφ ζθπξφδεκα ή ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 
(αδξαλψλ, ηζηκέλησλ, λεξνχ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθφζνλ ην ζθπξφδεκα παξαζθεπάδεηαη επί 

ηφπνπ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη νη 

πιάγηεο κεηαθνξέο ηνπ κέρξη ηελ ζέζε δηάζηξσζεο, κε ρξήζε νπνπνησλδήπνηε κέζσλ εθηφο απφ αληιία 
ζθπξνδέκαηνο θαη ππξγνγεξαλφ, 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο εθάζηνηε 
απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ 

θιπ) ππφ ηελ εθαξκνδφκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαηά πεξίπησζε. Πε νπδεκία πεξίπησζε 
επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

 Ζ απαηηνχκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλψλ θαη ε πεξηεθηηθφηεηα ζε ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε 
ηεο δεηνχκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ 

Aλαδφρνπ. 

 

β.Ρα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθψλ θαη επηβξαδπληηθψλ πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο, επηκεηξψληαη θαη πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ.Ζ δαπάλε ρξήζεσο δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ 
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ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ 
πνηφηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηψκαηνο. 

δ.Ππκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο) 
θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο απφ ηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 

ε.Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθφ 
δάπεδν). Νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θχζεσο θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα, εθηφο απφ θειχθε, αςίδεο θαη 
ηξνχινπο. 

Δπηκέηξεζε αλά θπβηθφ κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 
απφ ηελ κειέηε δηαζηάζεηο 

Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3). 

 
Ρηκή αλά Κ3 ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (90,00€) 

 

ΑT 2.4 Κηθξνθαηαζθεπέο (θξεάηηα,νξζνγσληθέο θιπ) κε ζθπξόδεκα C20/25  (ΛΑΝΓΝ Β- 29.3.4) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ2532 

Θαηαζθεπή θαιπκκάησλ, ππζκέλα θαη ηνηρσκάησλ θξεαηίσλ, θαλαιηψλ απνζηξάγγηζεο θαη νξζνγσληθψλ ηάθξσλ κε 
ζθπξφδεκα C20/25  άνπιν ή θαη νπιηζκέλν. 

Πην άξζξν απηφ ππάγνληαη θαη νη επελδχζεηο πξαλψλ ζηηο πεξηνρέο ησλ αθξνβάζξσλ γεθπξψλ, νη νπνίεο 

θαηαζθεπάδνληαη είηε κε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε θαη δηακφξθσζε ηεο εκθαλνχο επηθάλεηαο ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε, είηε κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα. 

Πηελ πεξίπησζε επέλδπζεο πξαλψλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία, ε επηκέηξεζε ζα γίλεηαη κε βάζε ηελ 
επηθάλεηα απηψλ θαη ην πάρνο ηνπο, πξνζαπμεκέλν θαηά Ν, 1Ν m. Ζ πξνζαχμεζε απηή ηνπ πάρνπο θαιχπηεη πιήξσο 

ηηο πξφζζεηεο εξγαζίεο δφκεζεο, έδξαζεο θαη ζηεξέσζεο ησλ πξνρχησλ ζηνηρείσλ (αμία πιηθψλ, εξγαζία, ρξήζε 
κεραλεκάησλ, θαηαζθεπή θαη απνμήισζε ηθξησκάησλ θιπ) ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, νη νπνίεο εθ ηνπ 

ιφγνπ απηνχ δελ επηκεηξψληαη  ηδηαίηεξα. 

   Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3)  έηνηκεο θαηαζθεπήο απφ ζθπξφδεκα 

 
Ρηκή αλά Κ3 ΔΘΑΡΝΛ ΠΑΟΑΛΡΑ ΡΟΗΑ ΔΟΩ  (143,00€) 

 
 

A.Ρ   2.5   Μπιόηππνη ρπηώλ κηθξνθαηαζθεπώλ (ΛΑΝΗΘ 38.02) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ3811 
 

Μπιφηππνη ρπηψλ κηθξνθαηαζθεπψλ πνπ γεληθψο δελ απαηηνχλ ηθξηψκαηα γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπο (π.ρ. 
θξεαηίσλ,  επηζηέςεσλ ηνίρσλ,  βαζκίδσλ, πεξηδσκάησλ εκβαδνχ  κέρξη 0,30 m2 θιπ), ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε ππφ ή ππέξ ην έδαθνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 01-04-00-00 "Θαινχπηα θαηαζθεπψλ 

απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθψλ, ε εξγαζία 
αλέγεξζεο- ζπλαξκνιφγεζεο θαη ε εξγαζία απνμήισζεο ηνπ θαινππηνχ θαη απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακφξθσζή ηνπ, 
  Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) αλαπηχγκαηνο επηθαλείαο.  

 

  Ρηκή αλά Κ2   ΔΗΘΝΠΗ ΓΝ  ΔΟΩ & ΞΔΛΖΛΡΑ  ΙΔΞΡΑ (22,50€) 
 

 

ΑΡ   2.6   Ξξόζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδώκαηνο μπινηύπσλ (ΛΑΝΗΘ 38.10) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ3841 

Ξξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ ρπηψλ ηνίρσλ θαη ζπλήζσλ θαηαζθεπψλ, επηπέδσλ ή απιήο 
θακππιφηεηαο, πξνο απφθηεζε ιείσλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 01-05-00-

00 "Θαινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ)  έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο". 

Ρηκή αλά ηεηξ. κέηξν (m2) αλεπηπγκέλεο επηθάλεηαο 

Ρηκή αλά Κ2  ΞΔΛΡΔ ΔΟΩ & ΔΜΖΛΡΑ ΙΔΞΡΑ 5,60€ 
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ΑΡ   2.7    Σαιύβδηλν δνκηθό πιέγκα B500C (ΛΑΝΓΝ Β-30.03) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΓΟ7018 

Ξξνκήζεηα 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 ΔΡΔΞ 01-02-01-00  «Σαιχβδηλνο   Νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ» 

   Ζ  ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κνλνλ κεηα ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ηεο επηθάλεηαο έδξαζεο ηνπ     

   ζθπξνδέκαηνο    (πρ ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ) 

Ν ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα, αλά θαηεγνξία νπιηζκνχ (ράιπβαο B500A, B500C 
θαη δνκηθά πιέγκαηα) βάζεη αλαιπηηθψλ Ξηλάθσλ Νπιηζκνχ. 

Νη Ξίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη 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. Νη 

σο άλσ Ξίλαθεο Νπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ πεξεζία 
θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

  Ρν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΘΡΣ-2008, ν νπνίνο    
  παξαηίζεηαη ζηελ              ζπλέρεηα. Πε  θακκία    πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ  

  ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ 

Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ 
Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ πεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνχ. 
 

 

 

Πηηο επηκεηξνχκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο 
ηνπ νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

· Ζ 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. 
· Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 
· Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2),. 
· Νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

· Ζ ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ αλάξηεζεο πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
· Ζ απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνχ θαηά ηελ θνπή θαη 

θαηεξγαζία .  
Ρηκή αλά ρηιηφγξακκν ζηδεξνχ νπιηζκνχ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηελ 

κειέηε.  
Ρηκή αλά ΣΙΓ  ΔΛΑ ΔΟΩ & ΓΔΘΑΞΔΛΡΔ ΙΔΞΡΑ  (1,15€) 

Νλνκ. 
δηάκεηξνο 
(mm) 

Ξεδίν εθαξκνγήο  

Νλνκ. 

δηαηνκή 
(mm2) 

 
Νλνκ. 

κάδα/ 
κέηξν 
(kg/m) 

 
Οάβδνη 

Θνπινύξεο θαη 
επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ζιεθηξν- 
ζπγθνιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθηπώκαηα 

B50C 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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ΑΡ   2.8   Ξξόρπηα θξάζπεδα από ζθπξόδεκα (ΛΑΝΓΝ Β-51.1 ΠΣΔΡ) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ2921 

Ρνπνζέηεζε 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 ΔΙΝΡ ΔΛ 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 ΔΡΔΞ 05-02-01-00 ‘’Θξάζπεδα, ξείζξα θαη ηάθξνη νκβξίσλ θαηαζηξψκαηνο νδψλ 

επελδεδπκέλεο κε ζθπξφδεκα’’. 
Πηελ 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 C16/20, ν 
εγθηβσηηζκφο ηνπο θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 άκκνπ. 

Ρηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία 
επηκεηξάηαη ηδηαηηέξσο.  

 

Ρηκή αλά ΚΚ ΔΛΛΔΑ ΔΟΩ & ΔΜΖΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (9,60€) 

 

A.T. : 2.9   Ξξόρπηα θξάζπεδα θήπνπ (ΛΑΝΓΝ Β-51.2  ΠΣΔΡ) 

 Θσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΓΝ 2921 100%  
 

Ξξφρπηα θξάζπεδα θήπνπ εθ ζθπξνδέκαηνο (αλά ηξέρνλ κέηξνλ ηνπνζεηεζέληνο θξαζπέδνπ).  

Ξξνκήζεηα επί ηφπνπ ησλ έξγσλ θαη ηνπνζέηεζε  πξνρχησλ θξαζπέδσλ δηαζηάζεσλ 6Σ25Σ100 (Γηαηνκήο 0.015m2), 
κεηά ηεο ηζηκεληνθνλίαο αξκνινγίαο θαη ζηεξεψζεσο ησλ θξαζπέδσλ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο αληηζηεξίμεσο, θαη κεηά ηεο 

δαπάλεο θαηαζθεπήο ηεο εδξάζεσο απηψλ.  
Ρηκή αλά κέηξν κήθνπο πιήξσο ηνπνζεηεκέλνπ θξαζπέδνπ ρσξίο ηελ βάζε έδξαζήο ηνπ, ε νπνία επηκεηξάηαη 

ηδηαηηέξσο.  

 
Ρηκή αλα ΚΚ   ΔΞΡΑ  ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (7,00 €) 
 

 

ΑΡ 2.10 Βειηίσζε ζεξκηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε επίζηξσζε ιεπθώλ ή εγρξώκσλ                                        

              ηζηκεληνπιαθώλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (cool materials) γηα εμππεξέηεζε αηόκσλ κε  

                                                                                              πξνβιήκαηα όξαζεο (ΛΑΝΗΘ 79.80.1 ΠΣΔΡ) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ 7744 

Δπηζηξψζεηο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ, δσκάησλ, πεδνδξνκηψλ θαη πιαηεηψλ κε ηζηκεληφπιαθεο πεξηέρνπζεο ςπρξά 
πιηθά (cool materials), ιεπθέο ή έγρξσκεο, δηαζηάζεσλ 30 x 30 cm ή κεγαιχηεξεο θαη ζρεδίνπ εηδηθνχ γηα ηελ 

θαηεχζπλζε – δηεπθφιπλζε αηφκσλ κε πξνβιήκαηα φξαζεο. 

Ζ απαηηνχκελε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ησλ ηζηκεληνπιαθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζα πξνζδίδεηαη κε 

ελζσκάησζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηελ επηθαλεηαθή ηνπο ζηνηβάδα ηνπο, θαη φρη κε επίζηξσζε, επίπαζε ή επάιεηςε 

ςπρξψλ πιηθψλ ζε ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο ηζηκεληφπιαθεο. 

Νηαλ πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε αξκψλ ζηελ πιαθφζηξσζε, ε πιήξσζή ηνπο ζα γίλεηαη κε ηζηκεληνεηδέο πιηθφ, 

αλζεθηηθφ ζε πςειέο θαη ρακειέο ζεξκνθξαζίεο πεξηβάιινληνο, ην νπνίν ζα εθαξκφδεηαη επηκειψο κε ζχξηγγα 

αξκνιφγεζεο, ρσξίο ππεξρεηιίζεηο ζηελ επηθάλεηα ηεο πιάθαο. 

Απαγνξεχεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ε αξκνιφγεζε κε πδαξέο θνλίακα πνπ εθαξκφδεηαη ζηηο ζπκβαηηθέο 

πιαθνζηξψζεηο, γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ επέξρεηαη κείσζε ή/θαη απψιεηα ησλ ςπρξψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 
επίζηξσζεο. 

Νη επηδφζεηο ησλ ςπρξψλ ηζηκεληνπιαθψλ εμαξηψληαη απφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο επηθαλείαο ηνπο ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία (Solar Reflectance, SR), θαη εάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε κειέηε, νη θαηλνχξγηεο πιάθεο ζα 
πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ αθνινχζνπ πίλαθα: 

Διάρηζηεο επηδφζεηο ιεπθψλ θαη εγρξψκσλ ηζηκεληνπιαθψλ κε ςπρξά πιηθά 

Θαηεγνξηνπνίεζε πξντφλησλ  

Αξρηθφο ζπληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή θηηλνβνιία (SR)  
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Αξρηθφο ζπληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζην εγγχο ππέξπζξν θάζκα (SRNR)  

Αξρηθφο ζπληειεζηήο εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (Infrared Emittance) 
ΝΚΑΓΑ 1 

ΞΙΑΘΔΠ ΕΩΛΩΛ ΔΜΞΖΟΔΡΖΠΖΠ ΑΚΔΑ ≥ 0, 60 ≥ 0,65 ≥ 0,85 

ΝΚΑΓΑ 2 

ΑΞΝΣΟΩΠΔΗΠ ΘΑΦΔ, ΩΣΟΑ, ΘΗΡΟΗΛΝ, ΘΔΟΑΚΗΓΗ, ΚΞΙΔ, ΞΟΑΠΗΛΝ, ΓΘΟΗ ≥ 0, 50 ≥ 0,60 

≥ 0,85 ΝΚΑΓΑ 3 
ΙΔΘΔΠ ΞΙΑΘΔΠ ≥ 0, 65 ≥ 0,80 ≥ 0,85 

Νη πεξηέρνπζεο ςπρξά πιηθά ηζηκεληφπιαθεο, φζνλ αθνξά ηα θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλνρέο 

δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 1339. 

Θα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ εθζέζεηο εξγαζηεξηα θψλ δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή 

αθηηλνβνιία (Solar Reflectance, SR) (κε βάζε ηα Ξξφηππα: ASTM E 903/ASTM G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο 

ζην ππέξπζξν (κε βάζε ηα Ξξφηππα ASTM E408/ASTM C1371). 

Πηηο πεξηπηψζεηο ηζηκεληνπιαθψλ κε αδξή πθή ή εθηππε επηθάλεηα (ξαβδσηέο, ζηακπσηέο θιπ) νη εξγαζηεξηαθέο 

κεηξήζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ςπρξψλ ηδηνηήησλ ζα αθνξνχλ θαηά ην δπλαηφλ νκαιέο, νκνηνγελείο θαη 

νκνηφκνξθεο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο. 

Γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πιήξσο πεξαησκέλεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ Κειέηε, κε ηα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία. 

 

Ρηκή αλά Κ2 ΡΟΗΑΛΡΑ ΔΞΡΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (37,00€) 

 
 

ΑΡ 2.11   Βειηίσζε ζεξκηθώλ επηδόζεσλ εμσηεξηθώλ ρώξσλ κε επίζηξσζε εγρξώκσλ 

                 θπβνιίζσλ πνπ πεξηέρνπλ ςπρξά πιηθά (cool materials) (ΛΑΝΗΘ 79.81) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ7744 

Δπηζηξψζεηο εμσηεξηθψλ δαπέδσλ, πεδνδξνκηψλ θαη πιαηεηψλ κε ιεπθνχο ή έγρξσκνπο θπβφιηζνπο πεξηέρνληεο 

ςπρξά πιηθά (cool materials), νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ππνδνκή. 

Ζ απαηηνχκελε πςειή αλαθιαζηηθφηεηα ησλ θπβνιίζσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζα πξνζδίδεηαη κε 

ελζσκάησζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηελ επηθαλεηαθή ηνπο ζηνηβάδα ηνπο, θαη φρη κε επίζηξσζε, επίπαζε ή επάιεηςε 

ςπρξψλ πιηθψλ ζε ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο θπβνιίζνπο. 

Νη επηδφζεηο ησλ ςπρξψλ θπβνιίζσλ εμαξηψληαη απφ ηελ αλαθιαζηηθφηεηα ηεο επηθαλείαο ηνπο ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία (Solar Reflectance, SR), θαη εάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηε κειέηε, νη θαηλνχξγηνη θπβφιηζνη ζα 
πιεξνχλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ αθνινχζνπ πίλαθα: 

  Eιάρηζηεο επηδφζεηο ιεπθψλ θαη εγρξψκσλ θπβφιηζσλ κε ςπρξά πιηθά 

  Θαηεγνξηνπνίεζε πξντφλησλ  
  Αξρηθφο ζπληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή αθηηλνβνιία (SR)  

  Αξρηθφο ζπληειεζηήο αλαθιαζηηθφηεηαο ζην εγγχο ππέξπζξν θάζκα (SRNR)  
  Αξρηθφο ζπληειεζηήο εθπνκπήο ζην ππέξπζξν (Infrared Emittance)  

                ΝΚΑΓΑ 1 
  ΑΞΝΣΟΩΠΔΗΠ ΘΗΡΟΗΛΝ, ΩΣΟΑΠ, ΞΝΟΡΝΘΑΙΗ ≥ 0, 50 ≥ 0,50 ≥ 0,85 
  ΝΚΑΓΑ 2 

  ΑΞΝΣΟΩΠΔΗΠ ΘΑΦΔ, ΘΔΟΑΚΗΓΗ, ΚΞΙΔ, ΞΟΑΠΗΛΝ, ΓΘΟΗ ≥ 0, 40 ≥ 0,50 ≥ 0,85 
Νη πεξηέρνληεο ςπρξά πιηθά θπβφιηζνη, φζνλ αθνξά ηα θπζηθά θαη κεραληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλνρέο    

δηαζηάζεσλ ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 1338. 

Θα ζπλνδεχνληαη επίζεο απφ εθζέζεηο εξγαζηεξηαθψλ δνθηκψλ κέηξεζεο ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ζηελ ειηαθή 
αθηηλνβνιία (Solar Reflectance, SR) (κε βάζε ηα Ξξφηππα ASTM E 903/ASTM G159) θαη ηνπ ζπληειεζηή εθπνκπήο 

ζην ππέξπζξν, κε βάζε ηα Ξξφηππα ASTM E408/ASTM C1371. 

Γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)πιήξσο πεξαησκέλεο επίζηξσζεο ζχκθσλα κε ηελ Κειέηε, κε ηα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά επί ηφπνπ θαη ηελ εξγαζία, 
 
Ρηκή αλά Κ2 ΡΟΗΑΛΡΑ ΔΛΛΔΑ ΔΟΩ & ΠΑΟΑΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (39,40€) 

 

 
A.T. : 2.12: Πηαζεξνπνηεκέλν θεξακηθό δάπεδν (ΛΑΝΗΘ 73.32.1 ΠΣΔΡ) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΗΘ 7333 
 

Θαηαζθεπή ζηαζεξνπνηεκέλνπ θεξακηθνχ δαπέδνπ ηχπνπ ΞΟΝΙΑΡ κε ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά, πάρνπο 

ζπκππθλσκέλεο ζηξψζεο 6 εθ. Ρν απνηέιεζκά ηνπ έρεη ηελ φςε ηνπ ρσκάηηλνπ δαπέδνπ, ζαλ εθείλν φπνπ ηξέρνπλ νη 
αζιεηέο. Δπίζηξσζε ηειηθήο επηθάλεηαο δηαδξφκσλ, ρψξσλ θιπ κε πιηθφ πξνεξρφκελν απφ ζξαχζε ζε ηξηβείν θεξακηθψλ 
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πξντφλησλ, πιήξσο ςεκέλσλ, άξηζηεο πνηφηεηαο. Πην κείγκα ππάξρεη ζεξατθή γε, πνδνιάλε, ραιαδηαθή άκκνο, 

θεξακάιεπξν θαη θεξακηθή ςεθίδα. Ππλνιηθά ην αιεζκέλν θεξακίδη ζε δηάθνξεο θνθθνκεηξίεο είλαη ζε έλα πνζνζηφ 

πεξίπνπ 100% ησλ αδξαλψλ ηνπ κίγκαηνο. Πην κίγκα δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ αζβεζηνιηζηθά αδξαλή ζε κνξθή ραιηθηνχ 
ή γαξκπηιηνχ, δηφηη απηά πξνζδίδνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ 3Α, ελψ παξάιιεια δελ ππάξρεη θαζφινπ ειαζηηθφηεηα ζην 

έδαθνο. Ρν ζπλδεηηθφ πιηθφ είλαη έλα εηδηθφ πξφζκηθην ζεξατθήο γεο θαη πνδνιάλεο θαη δελ ππάξρεη ηζηκέλην. Ζ ζηξψζε 
απηή ηνπ ηειηθνχ εληαίνπ πάρνπο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκπίεζεο 6 εθ., πξνβιέπεηαη λα θαηαζθεπαζζεί ζε 

ππάξρνπζα πιήξσο δηακνξθσκέλε θαη ζπκππθλσκέλε ζηξψζε πνπ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα.  
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ ηειηθνχ κείγκαηνο, ε θνξηνεθθφξησζε, ε κεηαθνξά απφ ηε ζέζε παξαγσγήο 

κέρξη ην έξγν, ε επηκειήο δηάζηξσζε ζηα επηζπκεηά πάρε (8 εθ.) κέρξη λα επηηεπρζεί ην πξνβιεπφκελν ηειηθφ πάρνο ησλ 

6 εθ κεηά ηελ ζπκπίεζε ηνπ, ε ζπκπχθλσζε θαη ε θπιίλδξσζε κε θχιηλδξν βάξνπο άλσ ησλ 650 θηιψλ κέρξη λα γίλεη ην 
κείγκα αζπκπίεζην, θαη ε ηαπηφρξνλε δηαβξνρή κε λεξφ ρσξίο πίεζε.  

Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν πιήξεο ηειηθήο επηθάλεηαο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 6 εθ. κεηά ηεο πξνκήζεηαο θαη 
κεηαθνξάο ησλ πιηθψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη θάζε εξγαζία.  

Ρηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) 
 
Ρηκή αλά Κ2 ΡΟΗΑΛΡΑ ΞΔΛΡΔ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ (35,00€) 

 

 

ΑΡ 2.13Ξξνζαξκνγή ζηάζκεο πθ. θξεαηίνπ επί αλαθαη.πεδνδξνκίνπ (ΛΑΝΓΝ    Β-85) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ 2548 

 

Απνμήισζε πιαηζίνπ έδξαζεο θαιχκκαηνο πθηζηακέλνπ θξεαηίνπ κε πξνζνρή ψζηε λα κελ πξνζθιεζνχλ δεκηέο, 

πξνζαξκνγή ηεο ζηάζκεο ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θξεαηίνπ κε απνμήισζε ή εθαξκνγή ζηξψζεσο ηζρπξνχ 

ηζηκεληνθνληακάηνο, πάθησζε ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο ζηελ απαηηνχκελε ζηάζκε κε αθξίβεηα ± 5 mm θαη επηκειήο 

aξκνιφγεζε κε ηελ πεξηβάιινπζα λέα πιαθφζηξσζε. Νη ηζηκεληνθνλίεο ηειηθήο δηακφξθσζεο γχξσ απφ ην πιαίζην 

έδξαζεο ζα παξαζθεπάδνληαη κε άκκν ζαιάζζεο γηα ηελ απνθπγή  ξεγκαηψζεσλ, ή, ελαιιαθηηθά, ζα 

εθαξκφδνληαη  επνμεηδηθά  θνληάκαηα. 

Πηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ πιαηζίνπ έδξαζήο ηνπ. Ρπρφλ 

απαηηνχκελα λέα ρπηνζηδεξά θαιχκκαηα, ζα επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Ρηκή αλά ηεκάρην πιήξσο απνπεξαησκέλεο   εξγαζίαο   (ηεκ),   γηα   θξεάηηα   επηθάλεηαο θαιχκκαηνο   έσο 
0,50 m2 . Γηα κεγαιχηεξα   θξεάηηα   ε ηηκή   ζα αλαπξνζαξκφδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ επί ηνλ ζπληειεζηή Δ 

I 0,50, φπνπ Δ είλαη ε επηθάλεηα ηνπ θξεαηίνπ βάζεη ησλ εμσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ ηνπ θαιχκκαηνο. 

Ρηκή αλά ΡΔΚ. ΠΑΟΑΛΡΑ ΔΟΩ & ΡΟΗΑΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (40,30€) 

 

 

 

   ΑΡ   2.14   Ξξνζαξκνγή ρπηνζηδεξώλ θξεαηίσλ (ΛΑΝΓΝ Β-66.5.1 ΠΣΔΡ) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ2548 

Γηα ηελ πξνζαξκνγή (πςνκεηξηθή ή νξηδνληηνγξαθηθή ) ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ δηθηχσλ θνηλήο σθέιεηαο 

(θαιχκαηα θξεαηίσλ απνρέηεπζεο , ζράξεο πδξνζπιινγήο θ .ι .π .) ζε  λενθαηαζθεπαδφκελα αζθαιηηθά 

νδνζηξψκαηα πξηλ ηε δηάζηξσζε ηνπ αζθαιηνηάπεηα ή ζε λενθαηαζθεπαδφκελα πεδνδξφκηα πξηλ ηελ 

πιαθφζηξσζε ηνπ πεδνδξνκίνπ 

Ξεξηιακβάλνληαη  φιεο  νη  εξγαζίεο  θαη ηα  απαξαίηεηα  πιηθά γηα ηελ απνμήισζε ηνπ ρπηνζίδεξνπ ηεκαρίνπ απφ 

ηελ παιηά ηνπ ζέζε, ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ ζηήξημε, πξνζαξκνγή θαη ζηεξέσζε ηνπ  ζηελ λέα  ζέζε,  

πξνκήζεηα,  πξνζθφκηζε, ρξεζηκνπνίεζε θαη ελζσκάησζε πιηθψλ πνπ απαηηνχληαη (αγθχξηα ζχλδεζεο, 

ηζηκεληνθνλία θ.ι.π.) θαη θάζε άιιν πιηθφ ή εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιεξσκέλε  θαη  εληερλε  

εθηέιεζε   ηεο  πξνζαξκνγήο. 
Τιμή ανά ΧΛΓ        

 

 Ρηκή αλά ΣΙΓ       MHΓΔΛ ΔΟΩ & ΞΔΛΖΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΙΔΞΡΑ (0,55€) 

 

 

 
Α.Ρ. 2.15 Φξεάηηα απνζηξάγγηζεο & απνρέηεπζεο νκβξίσλ(Ξ.Θ.Δ.)πδξνζπιινγήο ηύπνπ Φ1Λ (ΛΑΝΓΝ 

Β66.1) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ2548 

Γηα ηελ θαηαζθεπή θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο νκβξίσλ ή επίζθεςεο ππνλφκνπ ή / θαη ζηξαγγηζηεξίνπ, ην 
νπνίν ζα είλαη πιήξσο ή ελ κέξεη πξνθαηαζθεπαζκέλν ή ζα θαηαζθεπαζηεί κε επί ηφπνπ έγρπζε, ζχκθσλα κε 

ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο απνρέηεπζεο., ηελ Ρ.Π.., ηα ΞΘΔ θαη ηνπο ππφινηπνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, 
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ηνπνζεηεκέλν θαη ζηεξεσκέλν ζηελ πξνβιεπφκελε ζέζε ηνπ, ζπλδεδεκέλν κε ηνπο αγσγνχο εηζξνήο ή εθξνήο, 

έηνηκν γηα ιεηηνπξγία. 

Πηε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη:  
· ε δαπάλε πξνκήζεηαο ησλ θάζε είδνπο πιηθψλ, φπσο ζθπξνδέκαηα (θαηαζθεπήο, θνηηφζηξσζεο, 

εγθηβσηηζκνχ θαη κφξθσζεο ηεο θιίζεο ηνπ ππζκέλα ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ζε ηξηγσληθή ηάθξν 
επηρψκαηνο), έηνηκα πξνθαηαζθεπαζκέλα ηεκάρηα, νπιηζκνί (θνηλνί ή γαιβαληζκέλνη), αγσγνί κέζα ζηα θξεάηηα 

επίζθεςεο, (κε ην ζθπξφδεκα εγθηβσηηζκνχ ηνπο), ζηδεξά, γαιβαληζκέλα θαη ρπηνζηδεξά είδε (φπσο ζράξεο, 
θαιχκκαηα θαη πιαίζηα θξεαηίσλ, αγθπξψζεηο, βαζκίδεο επίζθεςεο, ζηδεξέο αλαξηήζεηο), κε ζπξηθλνχκελν 

ηζηκεληνθνλίακα πιήξσζεο δηαθέλσλ νπψλ ζχλδεζεο αγσγψλ θαη ζηεξέσζεο ζραξψλ πδξνζπιινγήο, πιηθά ηεο 

ΞΡΞ Ν 150, ηάθνη ζηεξέσζεο, 
· ε δαπάλε ησλ κεηαθνξψλ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν πξνθαηαζθεπήο θαη απ' εθεί (ή απ' 

επζείαο) ζηνλ ηφπν ελζσκάησζεο, κε ηηο θνξηνεθθνξηψζεηο, ην ρακέλν ρξφλν θνξηνεθθνξηψζεσλ, ζηαιίεο 
θαη πξνζσξηλέο απνζεθεχζεηο, 

· ε δαπάλε ηεο πιήξνπο εξγαζίαο γηα εθζθαθή ηνπ ζθάκκαηνο ζεκειίσζεο ζε θάζε είδνπο έδαθνο, 

πξνθαηαζθεπή, ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ θξεαηίσλ, επί ηφπνπ ηνπνζέηεζε νπιηζκνχ, θαηαζθεπή 
μπινηχπσλ, έγρπζε ζθπξνδέκαηνο, δηάλνημε νπψλ ζχλδεζεο ησλ ζσιήλσλ, ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ζθξάγηζεο 

ηνπ δηαθέλνπ κεηαμχ νπψλ θαη ζσιήλσλ, θαηαζθεπή θαη πάθησζε ησλ βαζκίδσλ επίζθεςεο, θαηαζθεπή θαη 
ηνπνζέηεζε ζραξψλ, θαιπκκάησλ θαη πιαηζίσλ, επαλαπιήξσζε ζθάκκαηνο,  

· ε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζεο ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο γηα 
πξνζαξκνγή ηεο ζηέςεο ηνπο ζηελ θιίζε ή επίθιηζε ηεο νδνχ 

· ε δαπάλε ρξήζεο ησλ κεραλεκάησλ (κε ππνρξεσηηθή ρξήζε θαηάιιεινπ γεξαλνχ γηα ηε θάζε 

ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ),  
· ε δαπάλε απφζβεζεο ηχπσλ θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ πξνθαηαζθεπήο,  

· ε δαπάλε ησλ ηπρφλ απαηηνχκελσλ αληιήζεσλ πδάησλ θαη θάζε είδνπο δπζρεξεηψλ απφ παξνπζία 
λεξνχ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε έζησ θαη αλ δελ αλαγξάθεηαη ξεηά αιιά είλαη αλαγθαία γηα ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο, φπσο πεξηγξάθεηαη.  

Πηε ηηκή κνλάδαο δελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) φπιηζεο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο ηχπνπ 
Φ1Λ φπνπ απαηηείηαη, ε δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζεο ηκήκαηνο ησλ θξεαηίσλ 

πδξνζπιινγήο γηα αχμεζε ηνπ εζσηεξηθνχ κέζνπ χςνπο ηνπ θξεαηίνπ πέξαλ ησλ 1200ριζη. θαη ε πξφζζεηε 
δαπάλε (εξγαζία θαη πιηθά) θαηαζθεπήο ιαηκνχ χςνπο h>1,00κ ζε θξεάηηα επίζθεςεο ππνλφκσλ ή 

ζηξαγγηζηεξίσλ 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θξεαηίνπ 

 

Ρηκή αλά ΡΔΚ 
 

 

 ΡΔΡΟΑΘΝΠΗΑ ΡΟΗΑΛΡΑ ΝΘΡΩ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (438,00 €) 
 

 

ΑΡ   2.16 ΦΟΔΑΡΗΝ ΠΛΓΔΠΖΠ ΓΟΝΟΟΝΩΛ 20Σ20 (ΞΟΠ5918.1 ΠΣΔΡ) 
 

Φξεάηην ζύλδεζεο πδξνξξνσλ  20Σ20 (ΞΟΠ5918.1 ΠΣΔΡ) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ5918.1 

Φξεάηην  δηαζηάζεσλ 20Σ20 cm, θαη κέζνπ βάζνπο 35 cm, ζηνπο πφδαο πδξνξξνψλ, θαηαζθεπαζκέλν 
απφ ζθιεξφ PVC κε πιαζηηθφ θαπάθη. Δθζθαθή θαη ηνπνζέηεζε  θξεαηίνπ, καδί κε πιηθά θαη κηθξνπιηθά επί 

ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο. 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θξεαηίνπ 

 
 

Ρηκή αλά ΡΔΚ  

 

 

 ΓΔΘΑ ΞΔΛΡΔ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (15,00€) 

 

 
 

  ΑΡ 2.17  Πύλδεζε πδξνξξνώλ  (ΖΙΚ8 ΠΣΔΡ) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ8 

Πχλδεζε πδξνξξνήο θηηξίνπ. Ξεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο εθζθαθήο, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο ηεο 

πδξνξξνήο κε ην θξεάηην θαη ν πιαζηηθφο ζσιήλαο δηαηνκήο 6Σ10εθ, γηα ηελ έμνδν ησλ νκβξίσλ ζην ξείζξν 
ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ην αγσγφ νκβξίσλ. 

Ρηκή γηα έλα ηεκάρην  

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ  

 
 

 ΔΗΘΝΠΗ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (20,00€) 

 
 

 

 ΑΡ 2.18   ΠΩΙΖΛΔΠ  PVC  6 ΑΡΚ Φ200 (ΓΟ 12.10,4 ) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΓΟ6711.2 

Γηα ηελ πξνκήζεηα θαη πιήξε εγθαηάζηαζε πιαζηηθνχ ζσιήλα 6 αηκ. απφ ζθιεξφ PVC-100 θαηά ΔΙΝΡ 
686 (ΡΞΝΠ Δ) γηα δηακέηξνπο κέρξη 140 ριζη ή ζεηξάο 51 θαηά ΔΙΝΡ 476 γηα κεγαιχηεξεο ησλ 140 ριζη 
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δηακέηξνπο, ν νπνίνο ζα ηνπνζεηεζεί ζχκθσλα κε ηε κειέηε, θαη ηηο εληνιέο ηεο πεξεζίαο ζηηο θαηάιιειεο 

ζέζεηο ζα ζηεξεσζεί θαηάιιεια ψζηε λα κελ παξακνξθσζεί ή κεηαθηλεζεί ή γεκίζεη κε ζθπξφδεκα θαηά ηε 

ζθπξνδέηεζε, κε ζθνπφ ηε δηέιεπζε θαισδίσλ (ΝΡΔ, ΓΔΖ θιπ.) θαη "ελεξγψλ αγσγψλ" (θπζηθνχ αεξίνπ, 
χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο-απνξξνήο νκβξίσλ ηερληθψλ έξγσλ), ή ηελ παξακνλή ηνπ σο αλακνλή γηα 

κειινληηθή ηνπνζέηεζε ζηνηρείσλ, φπσο πάζζαινη ζεκειίσζεο πεηαζκάησλ θιπ, θαη ηελ απνζηξάγγηζε ησλ 
ηνίρσλ θαη βάζξσλ. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
· ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο (ζχλδεζκνη, 

θακπχιεο θιπ) θαη φισλ ησλ πιηθψλ ζηεξέσζεο-ζχλδεζήο ηνπο θαζψο θαη ηνπ ζχξκαηνο ηξαβήγκαηνο 

θαισδίσλ 
· ε δαπάλε πξνζέγγηζεο θαη ηνπνζέηεζήο ηνπο ζηελ ελδεδεηγκέλε ζέζε ελ μεξψ ή κέζα ζε λεξφ, είηε 

εληφο ηάθξνπ είηε εληφο ζψκαηνο ηερληθνχ είηε αλάξηεζήο ηνπο απφ ζψκαηα ηερληθψλ είηε νπνπδήπνηε αιινχ 
απαηηεζεί ζηηο ζέζεηο θαη κε ηελ θιίζε πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, κε ηε δαπάλε θάζε εξγαζίαο θαη 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε θαη αγθχξσζή ηνπο  

· νη δαπάλεο ηεο εξγαζίαο θνπήο (θάζεηα ή ινμά) κεηά ησλ απνκεηψζεσλ ησλ πιηθψλ ιφγσ θνπήο, 
ηνπνζέηεζεο ηνπ ζχξκαηνο θαισδίσλ, έλσζεο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο ή κε δίθηπα ή ηηο εμφδνπο ησλ 

ζηνκίσλ απνρέηεπζεο γεθπξψλ, κε ηα εηδηθά ηεκάρηα, θαζψο θαη θάζε άιιε εξγαζία ή πιηθφ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πιήξε εγθαηάζηαζή ηνπο ζε πιήξεο δίθηπν, φπνπ απαηηείηαη  

· νη δαπάλεο εθζθαθήο θαη επαλεπίρσζεο ηεο ηάθξνπ, φηαλ νη ζσιήλεο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζην έδαθνο, 
νη δαπάλεο ησλ απαηηνπκέλσλ ζθπξνδεκάησλ γηα ηελ έδξαζε - ζηεξέσζε ή εγθηβσηηζκφ ησλ ζσιήλσλ κεηά ηεο 

πηζαλήο θζνξάο μπινηχπσλ θαη ρξήζεο ηθξησκάησλ γηα ηελ πξνζσξηλή ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ησλ ζσιήλσλ 

· νη δαπάλεο δνθηκαζίαο ηνπ δηθηχνπ θαζψο θαη φιεο νη δαπάλεο γηα θνξηνεθθνξηψζεηο, ηπρφλ 
θαζπζηεξήζεηο θαη ζηαιίεο απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ φπσο θαη θάζε άιιε εξγαζία πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα πιήξσο ζπληειεζκέλε εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ Ρ.Π.. θαη ηα ινηπά ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
Ρηκή αλά κέηξν πξαγκαηηθνχ αμνληθνχ κήθνπο εγθαηεζηεκέλνπ πιαζηηθνχ ζσιήλα PVC. 

 

Ρηκή αλά ΚΚ 
 

 

 ΔΛΛΔΑ  ΔΟΩ & ΡΟΗΑΛΡΑ ΙΔΞΡΑ  (9,30€) 
 

 
 

 

ΑΡ 2.19 Αγσγνί ππό πίεζε από ζσιήλεο  PVC-U νλνκαζηηθήο δακέηξνπ D110mm  

Θσδηθφο Αλαζέσξεζεο ΓΟ 6620.1 

Αγσγνί ππφ πίεζε κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπιν-ρισξίδην (PVC-U), ζπκπαγνχο 

ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-01 "Γίθηπα ππφ πίεζε απφ 

ζσιήλεο PVC-U". 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θιπ). 

β. Νη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-01. 

γ. Ζ ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε πεξεζία, 
ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 08-06-08-01 "Ραηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ"  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν δίθηπν, δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο 

ησλ ζσιήλσλ κε άκκν  πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

Ρηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο πίεζεο, 

πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία: 

 
Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν δίθηπν, δελ     

πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Δπίζεο   
δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε  

άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
Ρηκή ελφο κέηξνπ (κκ) σθέιηκνπ αμνληθνχ κήθνπο, αλά δηάκεηξν αγσγνχ θαη αλά θαηεγνξία νλνκαζηηθήο πίεζεο, πιήξσο      

εγθαηεζηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, θαη έηνηκνπ γηα ηελ πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία: 

 12.13.01.05  Νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D110 mm  
 Θσδηθφο αλαζεψξεζεο  ΓΟ 6620.1 

 Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θξεαηίνπ 
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  Ρηκή αλά  

 

 

 ΚΚ    ΞΔΛΡΔ ΔΟΩ & ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ  ΙΔΞΡΑ  (5,70€) 

 

 
 

 

ΝΚΑΓΑ Γ. ΠΖΚΑΛΠΖ-ΑΠΦΑΙΔΗΑ 
 

AΡ   3.1  Δπαλαηνπνζέηεζε κεηαιιηθώλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο (ΛΑΝΓΝ Δ-10.3Λ) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΓΝ2653 

Δπαλαηνπνζέηεζε κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζήκαλζεο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεηαθνξάο ησλ 
κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηνλ ηφπν θχιαμεο , ηεο θνξηνεθθφξησζεο , ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ , ηεο 

δηάλνημεο νπήο φπνπ απαηηείηαη κεηά ηεο θνξηνεθθφξησζεο , κεηαθνξάο θαη απφξξηςεο ησλ άρξεζησλ πιηθψλ 
, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηνηρείνπ , ε πξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ απαηνχκελνπ 

ζθπξνδέκαηνο C12/15 θαζψο θαη ε δαπάλε παθηψζεσο ή ζπγθφιιεζεο ή ήισζεο σο θαη θάζε απαηηνχκελε 

εξγαζία γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ ζηνηρείνπ. 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ ΞΔΛΡΔ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (5,00€) 

 

 
 

 
ΑΡ. 3.2    Ξηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 0,90 m  (NAΝΓΝ Δ-9.1) 

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΝΗΘ6541 

 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ 

κεκβξάλε ηχπνπ ΗΗ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 05-04-06-
00 ‘’Ξηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΞΠΞ)’’ 

Πηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,  

 ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 

  θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 

Ρηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 
 

Ρηκή αλά ΡΔΚ ΞΔΛΖΛΡΑ ΡΟΗΑ   ΔΟΩ & ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (53,70€) 

  

 
 

ΑΡ 3.3     Ξηλαθίδεο επηθίλδπλσλ ζέζεσλ, ηξηγσληθέο, πιεπξάο 1,20 m  (NAΝΓΝ Δ-9.2) 
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΝΗΘ6541 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ 

κεκβξάλε ηχπνπ ΗΗ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 05-04-06-
00 ‘’Ξηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΞΠΞ)’’ 

Πηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,  

 ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 

  θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 

Ρηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΓΝ  ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (92,00€) 

  

 
 

 
ΑΡ 3.4    Ξηλαθίδεο ξπζκηζηηθή κεζαίνπ  κεγέζνπο (ΛΑΝΓΝ Δ-9.4) 

Θσδηθφο  Αλαζεψξεζεο  ΝΗΘ-6541 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ξπζκηζηηθψλ ή έλδεημεο επηθηλδχλσλ ζέζεσλ κε αληαλαθιαζηηθφ ππφβαζξν απφ 

κεκβξάλε ηχπνπ ΗΗ, θαηαζθεπαζκέλσλ ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 12899-1, ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 05-04-06-
00 ‘’Ξηλαθίδεο ζηαζεξνχ πεξηερνκέλνπ (ΞΠΞ)’’ 

Πηηο ηηκέο κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 
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 ε πξνκήζεηα ηεο πηλαθίδαο θαη ησλ γαιβαληζκέλσλ εμαξηεκάησλ ζηήξημήο ηεο,  

 ε πξνζθφκηζή ηεο ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο 

  θαη ε ζηεξέσζή ηεο επί ηνπ ηζηνχ. 

Κε ην παξφλ άξζξν ηηκνινγνχληαη ξπζκηζηηθέο πηλαθίδεο ησλ αθνινχζσλ δηαζηάζεσλ: 

α. ηξηγσληθέο (Ο-1) πιεπξάο 0,90 m  
β. νθηαγσληθέο (Ο-2) εγγεγξακκέλεο ζε ηεηξάγσλν πιεπξάο 0,90 m 

γ. ηεηξαγσληθέο (Ο-3, Ο-4)  πιεπξάο 0,60 m 

δ ηεηξαγσληθέο (Ο-6) πιεπξάο 0,65 m 
ε. θπθιηθέο  δηακέηξνπ 0,65 m 

Ρηκή αλά ηεκάρην πηλαθίδαο, αλάινγα κε ηνλ ηχπν θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο σο εμήο: 
 

Ρηκή αλά ΡΔΚ  ΞΔΛΖΛΡΑ ΡΟΗΑ  ΔΟΩ  &  ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ  ΙΔΞΡΑ (53,70€) 
 

 
 

ΑΡ 3.5 Πηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 40 mm (1 ½ ‘’) (ΛΑΝΓΝ Δ-10.01) 

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΝΓΝ2653 
Πηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο 

L (πξάζηλε εηηθέηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξψκαηνο: thread size R = 1 ½’’, dεμ = 48,3 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 
3,2 mm), κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 2,50 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 05-04-07-00 ‘’Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο’’. 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ζηεθάλε ζηέςεο γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο 

πηλαθίδαο, εκηθπθιηθή ή ζρήκαηνο ‘’Ξ’’ (αλάινγα κε ηνλ ηχπν ηεο πηλαθίδαο) θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε 

ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο ξάβδνπ Φ 12 mm κήθνπο 30 cm, γηα ηελ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη ζπζηξνθήο 
(πεξηιακβάλεηαη) 

 ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 50 cm θαη δηακέηξνπ 30 cm 

 ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο 

νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά) 

Ρηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ DN 40 mm (1 ½ ‘’). 

 

Ρηκή αλά ΡΔΚ ΡΟΗΑΛΡΑ ΔΛΑ  ΔΟΩ & ΓΔΘΑ ΙΔΞΡΑ (31,10 €) 
 

 
 

ΑΡ 3.6  Πηύινο πηλαθίδσλ από γαιβαληζκέλν ζηδεξνζσιήλα DN 80 mm (3’’)(ΛΑΝΓΝ Δ-10.02) 

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΝΓΝ-2653) 

Πηχινο ζηήξημεο πηλαθίδσλ απφ ζηδεξνζσιήλα γαιβαληζκέλν κε ξαθή, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο 

L (πξάζηλε εηηθέηα), νλνκ. δηακέηξνπ DN 40 mm (ζπεηξψκαηνο: thread size R = 3’’, dεμ = 89,9 mm, πάρνπο ηνηρψκαηνο 
4,0 mm), κήθνπο θαη' ειάρηζηνλ 3,30 m, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 05-04-07-00 ‘’Γηαηάμεηο ζηήξημεο πηλαθίδσλ 

θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο’’. 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο ηνπ ζηχινπ κε ειεθηξνζπγθνι-ιεκέλε θπθιηθή ζηεθάλε ζηέςεο 

γηα ηελ ζηεξέσζε ηεο πηλαθίδαο, κε πξνδηαηξεκέλεο νπέο Φ12 mm γηα θνριίεο Φ9,5 mm ζε απνζηάζεηο 0,15 - 0,45 - 

0,65 - 0,95 m απφ ην άθξν ηεο θεθαιήο ηνπ, θαη νπή ζην θάησ άθξν γηα ηελ δηέιεπζε ραιχβδηλεο γαιβαληζκέλεο 
ξάβδνπ Φ 14 mm κήθνπο 40 cm ή, ελαιιαθηηθά, ραιχβδηλε ειεθηξνζπγθνιεκκέλε ιάκα 10 x 20 cm, γηα ηελ 

ζηαζεξνπνίεζε ηνπ ζηχινπ έλαληη ζπζηξνθήο (πεξηιακβάλεηαη ε ξάβδνο ή ε ιάκα). 

 ε δηάλνημε νπήο πάθησζεο ηνπ ζηχινπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο, βάζνπο 60 cm θαη δηακέηξνπ 50 cm 

 ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηχινπ εληφο ηεο νπήο, ε πξνζσξηλή ζηήξημε γηα λα παξεκέλεη θαηαθφξπθνο θαη ε πιήξσζε ηεο 

νπήο κε ζθπξφδεκα C12/15 (εξγαζία θαη πιηθά) 

Ρηκή αλά ηεκάρην γαιβαληζκέλνπ ζηχινπ πηλαθίδσλ 
 

Ρηκή αλά ΡΔΚ ΠΑΟΑΛΡΑ ΔΛΛΔΑ  ΔΟΩ & ΡΟΗΑΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (49,30 €) 

 
ΑΡ 3.7     Δμππλεο δηαβάζεηο  (ΛΑΖΙΚ 60.20.20.06 ΠΣΔΡ) 

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΖΙΚ 105) 
 

Ρν ζχζηεκα  Δμππλεο  Γηάβαζεο   Ξεδψλ   πεξηιακβάλεη  : 

Α. LED πάλει  γηα  ηνπνζέηεζε  ζην  νδφζηξσκα  αλζεθηηθήο  θαηαζθεπήο  κε βαζκφ πξνζηαζίαο ΗΟ67 θαη  αληνρή  ζε  
βάξνο  20.000 ριγ . Ρα LED  πάλει ελεξγνπνηνχληαη  απηφκαηα  ζε πεξίπησζε  αλαγλψξηζεο  πεδνχ θαη  δηαζέηνπλ  

πςειή θσηεηλφηεηα  (75lm/V)) εηζη  ψζηε  λα  είλαη  εχθνια νξαηά απφ κεγάιε απφζηαζε 
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Β. Φσηεηλή πηλαθίδα γηα ηνπνζέηεζε ζε κεηαιιηθφ ηζηφ ζε χςνο 2,50 κ κε ζθνπφ λα επηζεκαίλεηαη ζηνπ νδεγνχο ε 

χπαξμε πεδψλ . Ζ ζήκαλζε είλαη ε ίδηα κε ηνλ ΘΝΘ  θαη ηα LED δηαζέηνπλ πνιχ πςειή θσηεηλφηεηα εηζη ψζηε νη νδεγνί 

λα αληηιακβάλνληαη εχθνια ηε χπαξμε ηεο δηάβαζεο . 
Γ. Αηζζεηήξα  θίλεζεο ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη ζε θάζε ζηχιν θσηεηλήο πηλαθίδαο , ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλίρλεπζε πεδψλ , κε ζθνπφ ηελ απηφκαηε ελεξγνπνίεζε ηνπ θσηηζκνχ ηεο έμππλεο δηάβαζεο . Ζ γσλία αλάγλσζεο ηνπ 
αηζζεηήξα ζα είλαη >110ν θαη ε απφζηαζε αλίρλεπζεο πεδψλ ζα είλαη >8,00 κ , εηζη ψζηε ε αλίρλεπζε πεδψλ θαη  ε 

ελεξγνπνίεζε ηνπ θσηηζκνχ λα γίλεηαη πξηλ ν πεδνο πξνζεγγίζεη ηε δηάβαζε 
 

Πηελ  ηηκή πεξηιακβάλνληαη εθζθαθέο , θαισδηψζεηο ζπλδέζεηο κε δίθηπα θιπ. Θαη φια ηα απαξαίηεηα παξειθφκελα γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο . 
 

Ρηκή αλα  ΡΔΚ      ΔΗΘΝΠΗ ΓΝ ΣΗΙΗΑΓΔΠ  ΔΟΩ (22.000,00 €) 
 

 

 
ΑΡ   3.8   Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε αλαθιαζηηθή βαθή (ΝΓΝ Δ-17.01) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ7788 

Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ,λέα ή αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη 
δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο 

νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1424,ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΙΝΡ 

ΔΛ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1824 θαη θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1871, ζχκθσλα κε ηελ 
κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΡΔΞ 05-04-02-00 ‘’Νξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ’’ 

Πηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

· ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη) 

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

ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 

· ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ ζάξσζξνπ ή 
απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 
· ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα) 
· ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε  δηαγξακκηζηηθφ  κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ 

πιηθνχ 
· ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

· ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ πιήξε 
ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 

Ρηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) έηνηκεο δηαγξάκκηζεο  

  Ρηκή αλά Κ2  ΡΟΗΑ ΔΟΩ & ΝΓΓΝΛΡΑ  ΙΔΞΡΑ (3,80 €) 

ΑΡ   3.9   Γηαγξάκκηζε νδνζηξώκαηνο κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθά (ΝΓΝ Δ-17.02) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ7788 

Γηαγξάκκηζε κε ζεξκνπιαζηηθά ή ςπρξνπιαζηηθά πιηθά. Γηαγξάκκηζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, λέα ή 

αλαδηαγξάκκηζε, νπνηνπδήπνηε ζρήκαηνο, κνξθήο θαη δηαζηάζεσλ (δηακήθεο, εγθάξζηα εηδηθά γξάκκαηα ή 

ζχκβνια), κε αληαλαθιαζηηθφ πιηθφ πιηθφ πςειήο νπηζζαλάθιαζεο, κε γπάιηλα ζθαηξίδηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

1424,ζπλνδεπφκελν κε πηζηνπνηεηηθφ επηδφζεσλ θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1436, δνθηκψλ πεδίνπ θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1824 θαη 

θπζηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1871, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ζήκαλζεο ηεο νδνχ θαη ηελ ΔΡΔΞ 05-04-

02-00 ‘’Νξηδφληηα ζήκαλζε νδψλ’’ 

Πηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

· ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ δηαγξάκκηζεο, ε πξνζθφκηζή ηνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ε πξνζσξηλή 
απνζήθεπζε (αλ απαηηείηαη) 
· ε δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ πξνζσπηθνχ, κέζσλ θαη εμνπιηζκνχ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ 
ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπο 

· ν θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνοαπφ θάζε είδνπο ραιαξά πιηθά κε ρξήζε κεραληθνχ ζάξσζξνπ ή 
απνξξνθεηηθήο ζθνχπαο ή/θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε 
· ε πξνεηνηκαζία γηα ηελ δηαγξάκκηζε (ζηίμε-πηθεηάξηζκα) 
· ε εθαξκνγή ηεο δηαγξάκκηζεο κε δηαγξακκηζηηθφ κεράλεκα, θαηάιιειν γηα ηνλ ηχπν ηνπ ρξεζηκνπνηνπκέλνπ 

πιηθνχ 
· ε δηεπζέηεζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

· ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο λσπήο δηαγξάκκηζεο απφ ηελ θπθινθνξία κέρξη ηελ πιήξε 

ζηεξενπνίεζή ηνπο θαη ζηελ ζπλέρεηα ε άξζε ηνπο 

Ρηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν(m2) έηνηκεο δηαγξάκκηζεο νδ/ηνο 

Ρηκή αλά Κ2: ΓΔΘΑ ΔΛΛΔΑ ΔΟΩΘΑΗ ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (19,70€) 
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OΚΑΓΑ Γ: ΔΟΓΑΠΗΔΠ ΞΟΑΠΗΛΝ- ΑΟΓΔΠΖΠ 

ΑΡ  4.1  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ6 (ΞΟΠ Γ1.6) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ5210 

Ξξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ 
ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ 

κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ 
ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε 

θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-09-01-00. 
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκαρ.) 
 
Ρηκή αλά ΡΔΚ. ΝΓΓΝΛΡΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (80,00€) 

 

 
ΑΡ   4.2   Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ8 (ΞΟΠ Γ1.8) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ5210 

Ξξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ 
ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηψξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ 
κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ 

ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε 
θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-09-01-00. 
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκαρ.) 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ  ΔΘΑΡΝΛ ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (170,00€) 

 

 
 

ΑΡ  4.3  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ4 (ΞΟΠ Γ2.4) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ5210 

Ξξνκήζεηα θαιισπηζηηθψλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο,   θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, ηπρφλ πξνζσξηλήο   απνζήθεπζεο   θαη ζπληήξεζεο  ζην θπηψξην ηνπ 

εξγνηαμίνπ,   πιαγίσλ   κεηαθνξψλ, ηπρφλ απσιεηψλ   θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνχ 

πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνχλ, θαζψο θαη φπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θχηεπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 

10-09-01-00. 
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκαρ. 
 
Ρηκή αλά ΡΔΚ. ΓΔΘΑ ΡΔΠΠΔΟΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (14,00€) 
 
 
 

  ΑΡ  4.4 Άλνηγκα ιάθθσλ κε ρξήζε εθζθαπηηθνύ κεραλήκαηνο δηαζηάζεσλ 0,70x 0,70 (ΞΟΠ Δ4.2) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ5110 

Aλνηγκα ιάθθσλ ζε ραιαξφ έδαθνο, κε εξγαιεία ρεηξφο, θαζψο θαη θαζαξηζκφο θαη απνθνκηδή ησλ 
ππνιεηκκάησλ ξηδψλ θαη ησλ αρξήζησλ πιηθψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-05-01-00. 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δαπάλεο ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ γηα 

ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Ρηκή αλά TEM ΓΝ ΔΟΩ & ΠΑΟΑΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (2,40€) 
 

 

 
ΑΡ   4.5  Ξξνκήζεηα θεπεπηηθνύ ρώκαηνο (ΞΟΠ Γ7) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ1710 
Ξξνκήζεηα θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 02-07-05-00. Ρν 

θεπεπηηθφ ρψκα ζα είλαη γφληκν, επηθαλεηαθφ, εχζξππην, ακκναξγηιψδνπο ζχζηαζεο, κε αλαινγία ζε άκκν 
ηνπιάρηζηνλ 55 % θαη θαηά ην δπλαηφλ απαιιαγκέλν απφ ζβψινπο, αγξηφρνξηα, ππνιείκκαηα ξηδψλ, ιίζνπο 

κεγαιχηεξνπο ησλ 5 cm θαη άιια μέλα ή ηνμηθά πιηθά βιαβεξά γηα ηελ αλάπηπμε θπηψλ. 
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 

 

Ρηκή αλά M3 ΝΘΡΩ ΔΟΩ & ΞΔΛΖΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (8,50€) 
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ΑΡ  4.6   Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 23 -40 lt (ΞΟΠ Δ9.7) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ5210 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 23 - 40 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην 
ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα 
ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-05-01-00 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ 
πιηθψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Ρηκή αλά TEM ΡΔΠΠΔΟΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (4,00€) 
 

 

 

ΑΡ   4.7 Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 41 - 80 lt (ΞΟΠ Δ09.08) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ5210 

Φχηεπζε θπηψλ κε κπάια ρψκαηνο φγθνπ 41 - 80 lt, δειαδή: θχηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνχ ζην 

ιάθθν κέρξη ην ιαηκφ ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρψκαηνο κέζα 
ζην ιάθθν θχηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκφο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-05-01-00 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνχ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο φισλ ησλ πιηθψλ 

πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε θχηεπζε (πέηξεο, ζαθνχιεο, δνρεία θιπ). 
  Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 
 

Ρηκή αλά TEM ΔΜΖ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (6,00€) 

 

 
 

ΑΡ  4.8 Ξιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε ζε αζηηθέο πεξηνρέο ,ρσξίο ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ(ΞΟΠ Α6) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΞΟΠ1620 

Ρνπνζέηεζε θαη δηάζηξσζε θεπεπηηθνχ ρψκαηνο ή θπηηθήο γεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε παξαπιεχξσλ 

ρψξσλ νδψλ θαη πιαηεηψλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 02-07-05-00 ‘’Δπέλδπζε 
πξαλψλ-πιήξσζε λεζίδσλ κε θπηηθή γε’’. 

 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θνξηνεθθνξηψζεηο θαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πιηθψλ, ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ 
κεηαθνξάο, ε δαπάλε πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο ππνδνρήο, ε ηνπνζέηεζε, δηάζηξσζε θαη ειαθξά ζπκπχθλσζεο 

ηεο θπηηθήο γεο ή/θαη ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο θαη ε ζπληήξεζή ηνπο κέρξη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο ηνπ 
έξγνπ. Ωο ζπληήξεζε λνείηαη ε δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζηάζκεο θαη κνξθήο (πνπ ηπρφλ ζα αιινησζεί κέζα ζην 

ρξφλν ζπληήξεζεο), κε πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε ζπκπιεξσκαηηθήο πνζφηεηαο θπηηθψλ γαηψλ ή/θαη ηνπ 
θεπεπηηθνχ ρψκαηνο. 
Ζ πξφκήζεηα ηεο θπηηθήο γεο θαη ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα άξζξα Γ7 θαη Γ8 ηνπ 
Ρηκνινγίνπ ΞΟΠ 
Ρηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m3) 

 

Ρηκή αλά m3 ΓΝ ΔΟΩ & ΝΓΓΝΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (2,80€) 
 

 
 

ΑΡ 4.9  Ππιιέθηεο από ζηδεξνζσιήλεο ρσξίο ξαθή Φ 3", 2 εμόδ (ΞΟΠ Ζ4.12.13) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 5 

 

Ππιιέθηεο απφ ζηδεξνζσιήλεο ρσξίο ξαθή (tubo), δειαδή ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη κε ζπείξσκα, θαηά ΔΙΝΡ 
ΔΛ10220, 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 ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 

 

Ρηκή αλά ΡΔΚ  ΔΗΘΝΠΗ ΡΟΗΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (23,00€) 
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ΑΡ 4.10 Πηαιάθηεο απηνξπζκηδόκελνο, επηζθέςηκνο (ΞΟΠ Ζ8.1.1) 

 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 8 
Πηαιάθηεο  επηθαζήκελνο, απηνξπζκηδφκελνο, απηνθαζαξηδφκελνο, επηζθέςηκνο, γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 0,6 έσο 4,00 

atm. Ξξνκήζεηα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε ηα εμαξηήκαηα ζχλδεζεο θαη ηα κηθξνυιηθά, εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, 
ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 

 
Ρηκή αλά  ΡΔΚ    ΚΖΓΔΛ ΔΟΩ & ΔΗΘΝΠΗ ΓΝ ΙΔΞΡΑ (0,22€) 

 

 
 

ΑΡ 4.11 Νηθηαθόο πξνγξακκαηηζηήο ξεύκαηνο εμσηεξηθνύ ρώξνπ, Διεγρόκελεο ειεθηξνβάλεο 4- 6 (ΞΟΠ 
Ζ9.2.5.1) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 52 

Νηθηαθφο πξνγξακκαηηζηήο άξδεπζεο, ξεχκαηνο, εμσηεξηθνχ ρψξνπ, 3 ηνπιάρηζηνλ αλεμάξηεησλ πξνγξακκάησλ γηα θάζε 
ειεγρφκελε ειεθηξνβάλα (Ζ/Β), κε 3 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεηο αλά εκέξα θαη πξφγξακκα, κε έμνδν εληάζεσο ηνπιάρηζηνλ 

0,5 A αλά ζηάζε, κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο αληιίαο ή θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο θαη κε ελζσκαησκέλν κεηαζρεκαηηζηή 
ηξνθνδνζίαο. Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηα πάζεο θχζεσο εμαξηεκάηά ηνπ θαζψο θαη 

εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 
ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 

 

Ρηκή αλά ΡΔΚ    ΓΗΑΘΝΠΗΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (200,00€) 
 

 
 

ΑΡ 4.12 Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), ΟΛ 10 atm, πιαζηηθέο Φ 1'' Σσξίο κεραληζκό ξύζκηζεο 

πίεζεο (ΞΟΠ Ζ9.1.1.1) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 8 

Βάλεο ειέγρνπ άξδεπζεο (ειεθηξνβάλεο), πιαζηηθέο, 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. 
Ξξνκήζεηα βαλψλ θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο, ζχλδεζεο, ξπζκίζεσλ θαη δνθηκψλ, 

ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ      ΡΟΗΑΛΡΑ ΓΝ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (32,00€) 

 
 

 

ΑΡ 4.13  Ξξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηύπνπ θξεαηίνπ, Διεγρόκελεο ειεθηξνβάλεο 2 
(ΞΟΠ Ζ9.2.3.2) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 52 
Ξξνγξακκαηηζηέο κπαηαξίαο ηχπνπ θξεαηίνπ, 3 ηνπιάρηζηνλ εθθηλήζεσλ, θχθινπ πνηίζκαηνο 1 - 7 εκεξψλ δηάξθεηαο απφ 

1 min κέρξη θαη 12 ψξεο, κε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο θεληξηθήο ειεθηξνβάλαο. Έιεγρνο ειεθηξνβαλψλ κε πελία 

καλδάισζεο (latching), ζε απφζηαζε ηνπιάρηζηνλ 20 m κέζσ θαισδίνπ δηαηνκήο 1,5 mm2. Ξξνγξακκαηηζκφο κέζσ 
θνξεηήο κνλάδαο κε παξάιιειε δπλαηφηεηα ρεηξνθίλεηεο ιεηηνπξγίαο ρσξίο θνλζφια. 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ πξνγξακκαηηζηή κε ηελ κπαηαξία ηνπ θαη ηα πάζεο θχζεσο εμαξηεκάηά ηνπ θαζψο 
θαη εξγαζία ζχλδεζεο ηνπνζέηεζεο, πξνγξακκαηηζκνχ, ειέγρνπ, ξπζκίζεσλ, δνθηκψλ θιπ. ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη 

ηελ ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 

Ρηκή αλά ΡΔΚ     ΔΘΑΡΝΛ ΡΟΗΑΛΡΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (130,00€) 
 

 
ΑΡ 4.14 Ξιαζηηθό θξεάηην ειεθηξνβαλώλ 10'', δύν-ηξηώλ Ζ/Β (ΞΟΠ Ζ9.2.13.2) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 8 

Ξιαζηηθφ θξεάηην κε θαπάθη γηα ππφγεηα ηνπνζέηεζε ειεθηξνβαλψλ (Ζ/Β), κε ηα πιηθά εγθηβσηηζκνχ θαη ζηεγαλνπνίεζεο 
θαη ηελ εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο (άλνηγκα ηνπ ιάθθνπ, δηακφξθσζε ησλ ηνκψλ γηα ην πέξαζκα ησλ ζσιήλσλ, 

ηνπνζέηεζε άκκνπ ιαηνκείνπ ζηνλ ππζκέλα ηνπ ιάθθνπ γηα ηελ ζηξάγγηζε, πξνζαξκνγή ηνπ θξεαηίνπ ζηελ ζηάζκε ηνπ 
εδάθνπο, επίρσζε ηνπ ιάθθνπ θαη θάζε άιιε απαξαίηεηε εξγαζία). 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ     ΓΩΓΔΘΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (12,00€) 
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ΑΡ 4.15 Πηεγαλό θνπηί γηα πξνγξακκαηηζηέο, κεηαιιηθό 60Σ40Σ25/1,2 πάρνο (mm) 

(ΞΟΠ Ζ9.2.14.1.4) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 8 
Πηεγαλφ θνπηί πξνγξακκαηηζηψλ, κεηαιιηθφ, γηα ηνπνζέηεζε πξνγξακκαηηζηψλ ή θαη θεθαιψλ άξδεπζεο θιπ, κε πφξηα 

πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 1,2 mm, κε αληηζθσξηαθή βαθή, κε εζσηεξηθή πιάθα ζηήξημεο εμαξηεκάησλ, κε ζηεγαλνπνηεηηθά 
παξεκβχζκαηα ζηελ πφξηα θαη ζηηο δηειεχζεηο θαισδίσλ, βαζκνχ πξνζηαζίαο ηνπιάρηζηνλ ΗΟ 65, κε θιεηδαξηά 

αζθαιείαο, κε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο ηεο πφξηαο δεμηά ή αξηζηεξά ή κε δχν πφξηεο, κε φια ηα εμαξηήκαηα πιηθά θαη 
κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ηνπνζέηεζεο. 

 

Ρηκή αλά ΡΔΚ     ΝΓΓΝΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (85,00€) 
 

 
ΑΡ 4.16 Θαιώδην ηύπνπ JIVV-U (πξώελ Λ) 7 x 1,5 (mm2) (ΞΟΠ Ζ9.2.15.5) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 47 

Θαιψδην ηχπνπ JIVV-U (Λ) θαη κηθξνυιηθά (θνιάξα, θιέκκεο θιπ) επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηελ εξγαζία πιήξνπο 
ηνπνζέηεζεο ζε ηάθξν ή ζσιήλεο δηέιεπζεο θαισδίσλ, δηακφξθσζεο, ζχλδεζεο θαη ειέγρνπ. 

Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 
 

Ρηκή αλά ΡΔΚ  ΔΛΑ ΔΟΩ & ΠΑΟΑΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (1,40€) 
 

 

 
ΑΡ 4.17 Καζηνί ραιύβδηλνη, γαιβαληζκέλνη νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (ίληζεο) Φ 1 (ΞΟΠ Ζ4.9.3) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 12 
Καζηνί ραιχβδηλνη, γαιβαληζκέλνη, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ζχλδεζεο θαη 

δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ     ΓΝ ΔΟΩ & ΝΓΓΝΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (2,80€) 

 
 

 
ΑΡ 4.18 Ραπ κεηαιιηθά, γαιβαληζκέλα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (ίληζεο) Φ 1 (ΞΟΠ Ζ4.4.3) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 12 

Ραπ κεηαιιηθά, γαιβαληζκέλα, επηηφπνπ ηνπ έξγνπ, κε ηα απαηηνχκελα κηθξνυιηθά θαη ηελ εξγαζία ζχλδεζεο θαη 
δνθηκψλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ     ΡΟΗΑ ΔΟΩ & ΞΔΛΖΛΡΑ ΙΔΞΡΑ (3,50€) 

 

 
 

ΑΡ 4.19 Πσιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΟΔ 6 atm Φ 25 (ΞΟΠ Ζ1.1.3) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 8 

Πσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΟΔ), 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. Πηελ 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 ΔΡΔΞ 10-08-01-00. 

Γελ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. 
Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 

Ρηκή αλά ΚΚ     ΚΖΓΔΛ ΔΟΩ & ΠΑΟΑΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΙΔΞΡΑ (0,45€) 
 

 
ΑΡ 4.20 Πηαιαθηεθόξνη Φ16 ή Φ17 mm από ΟΔ κε απηνξπζκηδόκελνπο ζηαιάθηεο 33 cm (ΞΟΠ Ζ8.2.3.1) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 8 

Πηαιαθηεθφξνη Φ16 ή Φ17 mm απφ πνιπαηζπιέλην (ΟΔ), κε ελζσκαησκέλνπο ζηαιάθηεο, κε ιαβχξηλζν καθξάο 
δηαδξνκήο θαη ζάιακν απηνξχζκηζεο κε κεκβξάλε, κε νκνηνκνξθία παξνρήο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ 

ISO 9261 γηα ζηαιάθηεο θαηεγνξίαο A', γηα πίεζε ιεηηνπξγίαο απφ 0,80 έσο 3,50 atm. Ξξνκήζεηα ζσιήλσλ, εμαξηεκάησλ 
ζχλδεζεο θαη κηθξνυιηθψλ, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, πξνζέγγηζε θαη πιήξεο εγθαηάζηαζε ζε ηάθξν ή 

επηθαλεηαθά, ζχλδεζε, ξπζκίζεηο θαη δνθηκέο, ζχκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 10-08-01-00. Γελ 
πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. 

Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
Ρηκή αλά ΚΚ     ΚΖΓΔΛ ΔΟΩ & ΔΜΖΛΡΑ ΡΟΗΑ ΙΔΞΡΑ (0,63€) 
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ΑΡ 4.21 Πσιήλεο από πνιπαηζπιέλην ΟΔ 6 atm Φ 32 (ΞΟΠ Ζ1.1.4) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ 8 

Πσιήλεο απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDΟΔ), 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. Πηελ 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 ΔΡΔΞ 10-08-01-00.Γελ πεξηιακβάλεηαη 
ε δαπάλε εθζθαθήο θαη επίρσζεο ηεο ηάθξνπ. 

Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) 

 
Ρηκή αλά ΚΚ    ΚΖΓΔΛ ΔΟΩ & ΔΜΖΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΙΔΞΡΑ (0,65€) 

 
 

 

ΑΡ 4.22 Πσιήλαο πξνζηαζίαο ζπηξάι Φ32mm (ΞΟΠ Ζ1.1.3 ΠΣ.) 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ8 

Ξιαζηηθφο ζσιήλαο απφ πνιπαηζπιέλην θπκαηνεηδνχο κνξθήο (ζπηξάι), εμσηεξηθήο δηακέηξνπ Φ32mm, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ απφ ρηππήκαηα ή άιιεο θαηαπνλήζεηο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε. Ζ ηηκή 

πεξηιακβάλεη πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη εξγαζία πιήξνπο εγθαηάζηαζεο κε αχμεζε 5% γηα ηελ θζνξά. 
 

Ρηκή αλά ΚΚ   ΓΝ ΔΟΩ & ΔΗΘΝΠΗ ΙΔΞΡΑ (2,20€) 

 
 

 
ΑΡ 4.23 Βάλλα  νξεηράιθηλε  volval 1" (ΞΟΠ Ζ5.3.4 ) 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΖΙΚ11 

Βάλλα νξεηράιθηλε volval 1", πηέζεσο ιεηηνπξγίαο κέρξη 10 αηκνζθαηξψλ κεηά ησλ κηθξνπιηθψλ θαη ηεο εξγαζίαο πιήξνπο 
εγθαηαζηάζεσο θαη ζπλδέζεσο κε ην δίθηπν ζσιελψζεσλ χδξεπζεο, απμεκέλε θαηα 3% γηα κηθξνπιηθά ζχλδεζεο. 

 
Ρηκή αλά  ΡΔΚ     ΝΘΡΩ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (8,00€) 

 
 

 

ΝΚΑΓΑ  Δ: ΔΟΓΑΠΗΔΠ  ΖΙΔΘΡΟΗΘΑ   ΓΗΘΡΑ 
 
 ΑΡ 5.1 Ηζηόο ειεθηξνθσηηζκνύ πάξθνπ ύςνπο πάλσ από ην έδαθνο 5,00κ ( 60.10.01.02 ΠΣ )   

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΙΚ 101  

 
 Γηα ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη πιήξε εγθαηάζηαζε θσληθνχ θπθιηθνχ ζηδεξντζηνχ θσηηζκνχ νδψλ ρσξίο πιάθα 

έδξαζεο ζπλνιηθνχ χςνπο 5500mm, χςνπο πάλσ απφ ην έδαθνο 5000mm, βάζνο πάθησζεο ηνπιάρηζηνλ 500mm, 
πάρνπο 3mm, δηακέηξνπ βάζεο Φ115 - θνξπθήο Φ60, ζπξίδα  γηα ηνπνζέηεζε αθξνθηβσηίνπ κε θιεηδαξηά αζθαιείαο κε 

αλνμείδσηε βίδα θαη ηξηγσληθή ππνδνρή θαη νπή θαηάιιεισλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ. Ν ηζηφο  ζα 
είλαη θαηαζθεπαζκέλνο ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ-40 απφ ράιπβα ζεξκήο έιαζεο γαιβαληζκέλνο ελ ζεξκψ βάζεη 

Γηεζλψλ Ξξνηχπσλ EN ISO 1461. θαη ζα θέξεη πηζηνπνηεηηθφ CE ελψ ην εξγνζηάζην θαηαζθεπήο ηνπ ηζηνχ ζα πξέπεη λα 

δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθφ ISO 9001:2008. 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην αθξνθηβψηην κε κνλφ αζθαιεηναπνδεχθηε  ην νπνίν ζα θέξεη ηξηπιή ηεηξαπνιηθή θιέκκα θαη 

ζα είλαη ηθαλφ λα δέρεηαη θαιψδην δηαηνκήο έσο 16mm2. 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην ηζηνχ ειεθηξνθσηηζκνχ χςνπο πάλσ απφ ην έδαθνο 5,00κ,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ 

πιηθψλ θαη κηθξνπιηθψλ γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζή ηνπ. 

Ρηκή αλά ηεκάρην 
 

Ρηκή αλα ΡΔΚ       ΡΟΗΑΘΝΠΗΑ ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (390,00 €) 
   

 

 
ΑΡ 5.2Φσηηζηηθό ζώκα θνξπθήο ηζηνύ, ζηεγαλό ΗΟ66, κε θύθισκα LED ζπλνιηθήο ηζρύνο 

61W(ΖΙΚ60.10.40.01 Λ) 
 (Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-103) 

 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε θσηηζηηθνχ LED θνξπθήο ζχκθσλα  κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

κειέηεο  

Ρν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα έρεη ζρήκα αλεζηξακκέλνπ θψλνπ, ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ αινπκίλην ή θξάκα 
αινπκηλίνπ θαη ζα είλαη βακκέλν κε θαηάιιειε βαθή θαη θαηφπηλ θαηάιιειεο δηαδηθαζίαο ψζηε λα είλαη εμαηξεηηθήο 
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αληνρήο ζε δηάβξσζε απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιία θαη θαηάιιειν γηα ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ -30νC έσο +40νC.  

Ρν θσηηζηηθφ ζα κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζε θνξπθή ηζηνχ κε θπιηλδξηθή απφιεμε δηαηνκήο Ø60mm έσο Ø76mm θαη ζα 

θέξεη θάιπκκα ηεο θσηεηλήο πεγήο (LED board) απφ επίπεδν δηαθαλέο ππξίκαρν γπαιί, πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 4mm κε 
πςειή κεραληθή αληνρή.  

Ρν θσηηζηηθφ δελ ζα θέξεη πεξηκεηξηθφ θάιπκκα (δηαρχηε) ψζηε λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα βαλδαιηζκνχ θαη ε 
θαηαλνκή θσηηζκνχ λα είλαη επξείαο δέζκεο ζπκκεηξηθή θαη ζηνπο δχν άμνλεο .  

Θα θέξεη αλνηγφκελν θάιπκκα γηα εχθνιε πξφζβαζε ζην ρψξν ησλ νξγάλσλ έλαπζεο θαη ζα θέξεη πνιιαπιά LEDs κε 
αλαθιαζηήξα (έλα αλά LED) απφ θαηάιιειν ζπλζεηηθφ πιηθφ κε κεηαιιηθή επίζηξσζε πςειήο απφδνζεο θαη ειεθηξνληθή 

δηάηαμε γηα απηφκαην έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο έηζη ψζηε ζε πεξίπησζε κεγάιεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ λα γίλεηαη απηφκαηα δηαθνπή ή κείσζε ηεο ηξνθνδνζίαο ηνπ θσηηζηηθνχ.  
Θα πξέπεη επίζεο λα δηαζέηεη θαηάιιειεο δηαηάμεηο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα LED απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ 

δηθηχνπ δηαλνκήο θαη ηα ξεχκαηα /ηάζεηο αηρκήο θαη δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θσηηζηηθνχ αθφκε θαη 
φηαλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα LED παχζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ. 

Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηζρχνο ηνπ θσηηζηηθνχ (LED + LED driver) ζα είλαη κηθξφηεξε απφ 61W ελψ ε ζπλνιηθή ηειηθή 

θσηεηλή ξνή ηνπ θσηηζηηθνχ ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 6400lm, έηζη ψζηε ν βαζκφο απφδνζεο ηνπ θσηηζηηθνχ λα κελ είλαη 
κηθξφηεξνο απφ 104lm/W.   

Ρν ηξνθνδνηηθφ ηνπ θσηηζηηθνχ (driver) ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα βξίζθεηαη ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ απηφλ πνπ 
βξίζθνληαη ηα Led, γηα πξνθαλείο ιφγνπο πξνζηαζίαο ησλ Led απφ ηελ έθιπζε ζεξκφηεηαο 

H ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο ησλ LED ζα είλαη 4.000Θ θαη ν δείθηεο CRI ζα είλαη ίζνο ή κεγαιχηεξνο ηνπ 70, ελψ ε δηάξθεηα 
δσήο ησλ LED ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ 100.000 L80B10 ζχκθσλα κε ην πξφηππν LM80 ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ζηε 

δηάξθεηα ησλ πξψησλ 100.000 σξψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ θσηηζηηθνχ ε θσηεηλή εθξνή ηνπ δελ ζα πέζεη ρακειφηεξα απφ ην 

80% ηεο αξρηθήο.  
Ρν θσηηζηηθφ ζα θέξεη παξέκβπζκα απφ ζηιηθφλε ή άιιν ζπλζεηηθφ πιηθφ ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη βαζκφο πξνζηαζίαο απφ 

εηζρψξεζε λεξνχ-ζθφλεο ηνπιάρηζηνλ IP66 θαη ζα έρεη θιάζε κφλσζεο ΗΗ .  
Θα θέξεη θαηάιιειε δηάηαμε πνπ ζα απνηξέπεη ηελ δεκηνπξγία ζηαγνληδίσλ (ζπκππθλσκάησλ) ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

θσηηζηηθνχ θαη ζα έρεη δείθηε πξνζηαζίαο έλαληη ρηππεκάησλ ΗΘ08.  

Δλδεηθηηθφο ηχπνο: Disano 3350 Garda 1 61W - rotosymmetrical 4000k 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά θαζψο θαη φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

εξγαζίεο γηα πιήξε εγθαηάζηαζε θαη παξάδνζε ζε θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
Ρηκή αλά ηεκάρην 

 
Ρηκή αλα ΡΔΚ       ΔΞΡΑΘΝΠΗΑ  ΝΓΓΝΛΡΑ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (780,00 €) 

 

 
ΑΡ 5.3 Φξεάηην έιμεο θαισδίσλ 40x40 cm (ΖΙΚ 60.10.85.01)   

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΝΓΝ-2548 
 

Θαηαζθεπή θξεαηίνπ έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15, νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα 

Β500C, κε ηνηρψκαηα ειαρίζηνπ πάρνπο 10 cm γηα ηα θξεάηηα έιμεο θαη 15 cm γηα ηα θξεάηηα ζχλδεζεο θαη θαηά ηα 
ινηπά ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο 

Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
 ε εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο 

 ε επί ηφπνπ ζθπξνδέηεζε, ή ε πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ 

 ε δηακφξθσζε ησλ νπψλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ  

 ζηεγαλφ θάιπκκα απφ κπαθιαβσηή ιακαξίλα εδξαδφκελν ζε κεηαιιηθφ πιαίζην κέζσ ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο, 

κε δηάηαμε καλδάισζεο κε ρξήζε εηδηθνχ εξγαιείνπ θαη αληηζθσξηαθή πξνζηαζία (δηπιή ζηξψζε rust primer 

ςεπδαξγχξνπ θαη δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο βαθήο) 

 ε επηζήκαλζε ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε  

Ρηκή αλά πιήξεο θξεάηην θαισδίσλ εζσηεξηθψλ δηαζηάζεσλ 40x40 σο εμήο: 

 

Ρηκή αλα ΡΔΚ       ΔΜΖΛΡΑ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (60,00 €) 
 

 
Φσηεηλνη ζεκαηνδόηεο  ηύπνπ  LED (ΖΙΚ 60.20.20) 

 

Φσηεηλνί ζεκαηνδφηεο νδηθήο θπθινθνξίαο δηαζηάζεσλ θσηεηλνχ δίζθνπ φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
12368, κε γείζα (ζθηάδηα) θαη θσηεηλή πεγή ηχπνπ LED, κε ηα εμαξηήκαηα ζηήξημήο ηνπο ζηνλ ηζηφ ζεκαηνδφηεζεο θαη 

θαηά ηα ινηπά ζχκθσλσλ κε ηελ ηζρχνπζα αληίζηνηρα Δζλ. Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή. 

Πηηο ηηκέο κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ θσηεηλνχ ζεκαηνδφηε κε ηα εμαξηήκαηα ζηεξέσζήο ηνπ ή ην ζχζηεκα αλάξηεζεο κε ην 

αληίζηνηρν πιαίζην (φηαλ πξφθεηηαη γηα αλεξηεκέλν ζεκαηνδφηε)  
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 Νη κάζθεο ζήκαλζεο κε ηα ζχκβνια ησλ θσηεηλψλ ελδείμεψλ ηνπ, ηα νπνία ελδερφκελα απαηηνχληαη (π.ρ. βέιε, 

πεδφο ελ ζηάζεη ή ελ θηλήζεη θ.ι.π.)  

 ηα θαιψδηα ζχλδεζήο ηνπ ζηνλ ηζηφ θαη νη καλδχεο πξνζηαζίαο ηνπο 

 ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζε πξνεηνηκαζκέλεο ζέζεηο (θνριηνηνκεκέλεο νπέο) ηνπ ηζηνχ ή ε αλάξηεζή ηνπ ζε βξαρίνλα 

 ε πξνκήζεηα ησλ θνριηψλ ζηεξεψζεσο θαη ε ζχλδεζε ησλ άθξσλ ησλ θαισδίσλ ηνπ ζηελ νξηνισξίδα ηνπ ηζηνχ 

 ν έιεγρνο θαη ε δνθηκή ιεηηνπξγίαο ηνπ  

Ρηκή αλά πιήξσο εγθαηεζηεκέλν ζεκαηνδφηε  

 
ΑΡ 5.4 Σακειόο ζεκαηνδόηεο νρεκάησλ ηξηώλ (3) πεδίσλ, δηακ. 200 mm θαη θση.ελδείμεσλ (θν-θη-πξ) ή 

            (θν-θη-θη). 60.20.20.01 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-105) 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ       ΞΔΛΡΑΘΝΠΗΑ ΔΗΘΝΠΗ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (520,00 €) 

 
 

ΑΡ 5.5 Σακειόο ζεκαηνδόηεο πεδώλ δύν (2) πεδίσλ, Φ 200 mm θαη θση.ελδείμεσλ (θν-πξ). 60.20.20.02 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-105) 

 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ       ΡΟΗΑΘΝΠΗΑ ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (390,00 €) 

 

 
 

ΑΡ 5.6   Αλαξηεκέλνο ζεκαηνδόηεο νρεκάησλ ηξηώλ (3) πεδίσλ, Φ 300 mm θαη θση.ελδείμεσλ (θν-θη-πξ) 

(60.20.20.04) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-105) 

 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ       ΔΞΡΑΘΝΠΗΑ ΞΔΛΖΛΡΑ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (750,00 €) 

 

    
 

ΑΡ 5.7 Αλαξηεκέλνο ζεκαηνδόηεο πξνεηδνπνηεηηθόο δύν (2) πεδίσλ, Φ 300 mm  θαη θση.ελδείμεσλ (θη-θη) 
60.20.20.05 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-105) 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ       ΡΔΡΟΑΘΝΠΗΑ ΝΓΓΝΛΡΑ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (480,00 €) 

 

    
 

ΑΡ 5.8 Πηδεξνζσιήλεο γαιβαληζκέλνη νλνκαζη.δηακέηξνπ DN 63 mm ζπείξσκα 2½’’) θαη πάρνπο 3,6 
ρη(60.20.40.02) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-5) 

 
Θαηαζθεπή ζσιελψζεσλ δηέιεπζεο θαισδίσλ ππφ ην νδφζηξσκα ή ζηηο ζέζεηο ηερληθψλ κε γαιβαληζκέλνπο 

ζηδεξνζσιήλεο κε ξαθή θαη ζπείξσκα, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 10255, απφ ράιπβα S195T, θιάζεσο L (πξάζηλε εηηθέηηα), 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN) θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ηνπ γαιβαληζκέλνπ ζχξκαηνο 
έιμεο θαισδίσλ, ησλ γαιβαληζκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ, ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζχξκαηνο έιμεο θαισδίσλ, ε επηζήκαλζε ησλ ζσιήλσλ θαζψο θαη ε ζπγθξφηεζε δέζκεο ζσιήλσλ, φπνπ πξνβιέπεηαη.  

Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε ζθπξφδεκα ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε 
ηα νηθεία άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

Ρηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο. 
 

 Ρηκή  αλα ΚΚ       ΓΔΘΑΔΜΗ ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (16,00 €) 
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ΑΡ 5.9 Πσιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 63 mm (60.20.40.11) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-5) 

  
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 

φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΙΝΡ EN 50086-
1 , ΔΙΝΡ EN 50086-2-4 θαη ΔΙΝΡ EN 61386 «Ππζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 

5% > 400 Λ/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε 

δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε 

πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε 
ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 

Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία 
άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

Ρηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο  

 

Ρηκή  αλα ΚΚ       ΔΜΗ ΔΟΩ  & ΠΑΟΑΛΡΑ  ΙΔΞΡΑ  (6,40 €) 

 
 

ΑΡ 5.10 Πσιήλεο από πνιπαηζπιέλην (HDPE) δηακέηξνπ DN 40 mm (60.20.40.11 ΠΣ) 
(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-5) 

  

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε ζσιήλσλ πξνζηαζίαο ππνγείσλ θαισδίσλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ, απφ πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο (HDPE), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΙΝΡ EN 50086-

1 , ΔΙΝΡ EN 50086-2-4 θαη ΔΙΝΡ EN 61386 «Ππζηήκαηα ζσιελψζεσλ γηα δηαρείξηζε θαισδίσλ», θνξηίνπ παξακφξθσζεο 
5% > 400 Λ/m, κε ελζσκαησκέλε αηζαιίλα, παξαδηδνκέλσλ ζε θνπινχξα ή επζχγξακκα ηκήκαηα.  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ, ε εθηχιημε θαη ε επζπγξάκκηζε 

δίπια ζην φξπγκα ηνπνζέηεζεο, ε θνπή ζηα κήθε πνπ απαηηνχληαη, ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο (κνχθεο), ε ηνπνζέηεζε 
πιαζηηθήο ηαηλίαο επηζήκαλζεο ηεο ζσιελνγξακκήο, ε πξφζδεζε ησλ ζσιήλσλ ζε δέζκεο (φηαλ πξνβιέπεηαη) θαη ε 

ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνγή ηνπ ζσιήλα ζηα θξεάηηα έιμεο θαη ζχλδεζεο θαισδίσλ πνπ παξεκβάιινληαη. 
Ζ εθζθαθή θαη επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ ηηκνινγνχληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία 

άξζξα ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
Ρηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο ζσιελνγξακκήο  

 

Ρηκή  αλα ΚΚ       ΡΔΠΠΔΟΑ ΔΟΩ  & ΔΗΘΝΠΗ  ΙΔΞΡΑ  (4,20 €) 

 

 
ΑΡ 5.11  Ρνπνζέηεζε ή απνμήισζε απινύ ηζηνύ ζεκαηνδόηεζεο 60.20.50.01 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-101) 

Ρνπνζέηεζε απινχ ηζηνχ ζεκαηνδφηεζεο απφ ζηδεξνζσιήλα νλνκ.δηακέηξνπ 4’’, κήθνπο 4,20κ. (ρσξίο ηελ πξνκήζεηά 
ηνπ), ή απνμήισζε αληίζηνηρνπ ππάξρνληνο 

 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α)  Ζ θαηαζθεπή βάζεσο (ζε πεξίπησζε εγθαηάζηαζεο λένπ απινχ ηζηνχ), κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Κε ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ ηζηνχ (ζε δηαδνρηθέο ζηξψζεηο) κε ζθπξφδεκα, ήηνη: 
- Ρελ δηάλνημε ηνπ θαηάιιεινπ νξχγκαηνο ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο.  

- Ρελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ ζην φξπγκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αγθπξψζεψλ ηνπ.  
- Ρελ θαηαζθεπή βάζεο απφ ζθπξφδεκα (ζε δηαδνρηθέο ζηξψζεηο) γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ θισβνχ αγθχξσζεο 

ηνπ ηζηνχ ζηηο δηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο (πεξηιακβάλεηαη ε αμία 
ηνπ ζθπξνδέκαηνο C12/15) 

Δλαιιαθηηθά, κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ εληφο θελνχ, επηρσκέλνπ εληφο ηνπ εδάθνπο ζε θαηαθφξπθε ζέζε, 

ηζηκεληνζσιήλα Ø40 cm, βάζνπο 1,00 m, θαη ηελ ελ ζπλερεία πάθησζή ηνπ κε άκκν κέρξη ηνπ άλσ ρείινπο ηνπ 
ηζηκεληνζσιήλα, θαζψο θαη ην ζθξάγηζκα ηνπ ζσιήλα κε δαθηχιην απφ ζθπξφδεκα, πάρνπο 10 cm. Ξεξηιακβάλεηαη θαη 

ε δηάλνημε νπήο Ø10 cm ζην ηνίρσκα ηνπ ζσιήλα γηα ηελ δηέιεπζε ησλ θαισδίσλ απφ ην πιεζηέζηεξν θξεάηην πξνο ην 
εζσηεξηθφ ηνπ ηζηνχ.   

β)  Ζ θαζαίξεζε ηεο βάζεο πθηζηάκελνπ ηζηνχ, πξνθεηκέλεο ηεο απνμήισζήο ηνπ, ε απνζχλδεζε ησλ θαισδίσλ ηνπ, ε 

απειεπζέξσζε ηνπ ηζηνχ απφ ηα αγθχξηα, ε επνχισζε ηνπ ιάθθνπ θαη ησλ νπψλ  πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ θαηά ηελ 
θαζαίξεζε ηεο βάζεο ηνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο επηθαλείαο ηνππ εδάθνπο γχξσ απφ ηνλ ηζηφ ζηελ πξνηέξα ηεο 

θαηάζηαζε.  

γ)  Πε πεξίπησζε λένπ ηζηνχ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηελ ζέζε ηεο ζπξίδαο ηνπ ηεο αλαγθαίαο νξηνισξίδαο κε 

21 αθξνδέθηεο, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ζε απηή ηελ ηειεπηαία ησλ απαηηνχκελσλ λέσλ θαισδίσλ δηαηνκήο 21x1,5 
mm2 ή ζε πεξίπησζε απνμήισζεο ελφο ηζηνχ ε απνζχλδεζε ησλ ππαξρφλησλ θαισδίσλ. 
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δ)  Ζ δηάλνημε ησλ θαηαιιήισλ νπψλ πνπ ελδερφκελα απαηηνχληαη επηπξνζζέησο θαη ε δηακφξθσζε ζπεηξσκάησλ, ζε 

φζεο απ’ απηέο ηηο νπέο απαηηείηαη κε ζπεηξνηφκν, ζε ηξεηο θάζεηο (3 δηαδνρηθά ζπεηξψκαηα) γηα ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ ζεκαηνδνηψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε.  

ε)  Νη κεηαθνξέο επί ηφπνπ ησλ λέσλ ηζηψλ ή ησλ απνμεισζέλησλ ζηηο απνζήθεο ηεο πεξεζίαο, θαζψο θαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ.  
Ρηκή αλά ηζηφ ζεκαηνδφηεζεο (ηεκ.) 

 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ      ΔΜΖΛΡΑ  ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ   ΙΔΞΡΑ  (60,00 €) 

 

 

 

ΑΡ 5.12  Ρνπνζέηεζε ή απνμήισζε ηζηνύ ζεκαηνδόηεζεο κε βξαρίνλα 60.20.50.02 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ-101) 

Ρνπνζέηεζε ηζηνχ ζεκαηνδφηεζεο κε βξαρίνλα (ρσξίο ηελ πξνκήζεηά ηνπ), ή απνμήισζε αληίζηνηρνπ ππάξρνληνο 

Πηελ ηηκή κνλάδαο, εθφζνλ πξφθεηηαη πεξί λένπ ηζηνχ, πεξηιακβάλνληαη: 
α)  Ζ θαηαζθεπή ηεο εθ ζθπξνδέκαηνο βάζεσο, ήηνη: 

- Ζ δηάλνημε ηνπ νξχγκαηνο ηεο βάζεσο ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο,   

- Ζ θαηαζθεπή ηεο βάζεο απφ ζθπξφδεκα γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ ηνπ θισβνχ αγθχξσζεο ηνπ ηζηνχ ζηηο δηαζηάζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο, (πεξηιακβάλεηαη ε αμία ηνπ ζθπξνδέκαηνο C12/15). 

β)  Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ ηζηνχ επί ησλ αγθπξίσλ ηεο λέαο βάζεο. Πε πεξίπησζε απνμήισζεο ηνπ ππάξρνληνο ηζηνχ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε ρξήζε γεξαλνχ. Νηαλ δελ πξνβιέπεηαη ε επαλαηνπνζέηεζε ηζηνχ ζηελ ζέζε απνμήισζεο 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε απνθνπή ηνπ εμέρνληνο ηκήκαηνο ησλ αγθπξίσλ πάθησζεο ηνπ θαηαξγνχκελνπ ηζηνχ πάλσ 
απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ ή ηνπ εξείζκαηνο ηεο νδνχ.  

 
γ)  Πε πεξίπησζε λένπ ηζηνχ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηελ ζέζε ηεο ζπξίδαο ηνπ ηζηνχ νξηνισξίδαο ησλ 21 

αθξνδεθηψλ, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ησλ απαηηνχκελσλ λέσλ θαισδίσλ δηαηνκήο 21x1,5 mm2 ή ζε πεξίπησζε 

απνμήισζεο ελφο ηζηνχ ε απνζχλδεζε ησλ ππαξρφλησλ θαισδίσλ. 
 

 δ)  Ζ δηάλνημε ησλ θαηαιιήισλ νπψλ πνπ ελδερφκελα απαηηνχληαη επηπξνζζέησο θαη ε δηακφξθσζε ζπεηξσκάησλ, ζε 
φζεο απ’ απηέο ηηο νπέο απαηηείηαη κε ζπεηξνηφκν ζε ηξεηο θάζεηο (3 δηαδνρηθά ζπεηξψκαηα) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

ζεκαηνδνηψλ ζχκθσλα κε ηε κειέηε.  
 

ε)  Νη κεηαθνξέο επί ηφπνπ ησλ λέσλ ηζηψλ ή ησλ απνμεισζέλησλ ζηηο απνζήθεο ηεο πεξεζίαο, θαζψο θαη ε 

απνκάθξπλζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ.  
Ρηκή αλά ηζηφ ζεκαηνδφηεζεο (ηεκ.) 

 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ      ΔΘΑΡΝΛ ΞΔΛΖΛΡΑ   ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ   ΙΔΞΡΑ  (150,00 €) 

 

 
ΑΡ 5.13  Θαηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ νδνθσηηζκνύ θάησ από νδόζηξσκα(60.20.50.30ΠΣ) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΝΗΘ-2269 Β) 
Ξιήξεο θαηαζθεπή δηάβαζεο θαισδίσλ νδνθσηηζκνχ θάησ απφ νδφζηξσκα, ρσξίο ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ησλ 

ζσιήλσλ δηέιεπζεο ησλ θαισδίσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ηεο κειέηεο. 

Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 
α. Ζ επζχγξακκε θαη ζπλερήο ηνκή ηνπ νδνζηξψκαηνο απφ αζθαιηνζθπξφδεκα, άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

απνθιεηζηηθά κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε. 
β. Ζ θαζαίξεζε ηνπ απνθνπηφκελνπ ηκήκαηνο θαζψο θαη ε πεξαηηέξσ εθζθαθή κέρξη βάζνπο 0,40 m, κε νπνηνδήπνηε κέζν 

θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, ε ζπιινγή ησλ πξντφλησλ θαζαίξεζεο θαη εθζθαθήο θαη ε απνθνκηδή ηνπο πξνο νξηζηηθή 
απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

γ.  Ζ πιήξσζε κε άκκν, ή άιιν θαηάιιειν δηαβαζκηζκέλν πιηθφ θαη ε ζπκπχθλσζε ησλ ζηξψζεσλ έδξαζεο θαη 

εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιελψζεσλ. 
δ. Ζ πιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε ζθπξφδεκα C 12/15, κέρξη ζηάζκεο -0,10 m ππφ ηελ εξπζξά ηεο νδνχ θαη ζηελ ζπλέρεηα 

ε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζεξκνχ αζθαιηνζθπξνδέκαηνο γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο (κε ηελ ζρεηηθή 
αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε). 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο νη ηπρφλ δπζρέξεηεο πνπ ζα αλαθχςνπλ απφ ππάξρνληα ππφγεηα δίθηπα ΝΘΩ. 

Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν πιήξσο θαηαζθεπαζκέλεο δηάβαζεο (ρσξίο ηηο ζσιελψζεηο) 
 

Ρηκή  αλα ΚΚ   ΡΟΗΑΛΡΑ    ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ   ΙΔΞΡΑ  (30,00 €) 
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ΑΡ 5.14 Αλαθαίληζε βαθήο ηζηνύ θσηεηλήο ζεκαηνδόηεζεο ύςνπο κέρξη 12 m, ζηελ ζέζε πνπ βξίζθεηαη 

(62.10.15.01 ΠΣ) 
(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 7791) 

Αλαθαίληζε βαθήο ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηεηλήο ζεκαηνδφηεζεο κε βξαρίνλα ή ρσξίο χςνπο κέρξη 12 m επί ηφπνπ ηνπ 
έξγνπ. 

Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

 Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη βαθήο.  

 H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 

 Ζ αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζψλ θαη ε απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ κε ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή θιφγηζηξν 

ή κεηαιινβνιή 

 Ζ απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ πθηζηακέλνπ γαιβαλίζκαηνο κε πιηθφ ςπρξνχ γαιβαλίζκαηνο  

 Ζ εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rust primer) 

 Ζ εθαξκνγή ηειηθήο βαθήο κε ρξψκα επνμεηδηθήο βάζεσο, πςειήο αληνρήο ζε UV αθηηλνβνιία, κε ζπλνιηθφ πάρνο 

μεξνχ πκέλα ηνπιάρηζηνλ 120 κm 

 H  επαλαθνξά ζε πεξίπησζε θαηάθιηζεο θαη ε ειεθηξηθή επαλαζχλδεζε ηνπ ηζηνχ  

Ρηκή αλά ηζηφ (ηεκ) 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ  ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΞΔΛΡΔ   ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ   ΙΔΞΡΑ  (95,00 €) 

 

 
 

ΑΡ 5.15 Αλαθαίληζε βαθήο ηζηνύ νδνθσηηζκνύ ύςνπο κέρξη 12 m, επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ κε θαηάθιηζε θαη 

επαλαθνξά (62.10.15.11 ΠΣ) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 7791) 

Αλαθαίληζε βαθήο ραιπβδίλσλ ηζηψλ θσηηζκνχ χςνπο κέρξη 12 m επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κε θαηάθιηζε ηνπ ηζηνχ. 
Πηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ 

 Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαζαξηζκνχ θαη βαθήο.  

 H απνζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο 

 Ζ αθαίξεζε επηθνιιεκέλσλ αθηζζψλ θαη ε απφμεζε ησλ παιαηψλ ρξσκάησλ κε ζπξκαηφβνπξηζα, ηξνρφ ή 

θιφγηζηξν ή κεηαιινβνιή 
 Ζ απνθαηάζηαζε θζνξψλ ηνπ πθηζηακέλνπ γαιβαλίζκαηνο κε πιηθφ ςπρξνχ γαιβαλίζκαηνο  

 Ζ εθαξκνγή δηπιήο ζηξψζεο αληηζθσξηαθνχ ππνζηξψκαηνο (rust primer) 

 Ζ εθαξκνγή ηειηθήο βαθήο κε ρξψκα επνμεηδηθήο βάζεσο, πςειήο αληνρήο ζε UV αθηηλνβνιία, κε ζπλνιηθφ πάρνο 

μεξνχ πκέλα ηνπιάρηζηνλ 120 κm 

 H  επαλαθνξά θαη ε ειεθηξηθή επαλαζχλδεζε ηνπ ηζηνχ ζηελ αξρηθή ζέζε ή ζε παξαθείκελε ηεο αξρηθήο  

Ρηκή αλά ηζηφ (ηεκ)  

 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ  ΔΘΑΡΝΛ ΓΔΘΑΞΔΛΡΔ   ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ   ΙΔΞΡΑ  (115,00 €) 

 

  

ΑΡ 5.16ΘΑΙΩΓΗΑ ΡΞΝ H05VV-U,R (NYM), ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ 300/500V ΚΝΛΩΠΖ ΘΑΗ ΚΑΛΓΑ ΑΞΝ 

PVC δηαηνκήο 3 x 1,5 mm² (62.10.40.01) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ 46) 

Ξξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε εζράξα, ζε θαλάιη, θιπ.) θαισδίσλ νλνκαζηηθήο 
ηάζεο 300 / 500 V ηχπνπ H05VV-U, (κνλφθισλνο αγσγφο) H05VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), κε ράιθηλνπο αγσγνχο κε 

κφλσζε θαη καλδχα απφ PVC, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά ζηεξίγκαηα, 
αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη ειέγρσλ. 

Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ   

 

Ρηκή  αλα ΚΚ  ΓΝ    ΔΟΩ  & ΡΟΗΑΛΡΑ    ΙΔΞΡΑ  (2,30 €) 
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ΑΡ 5.17 ΘΑΙΩΓΗΑ ΡΞΝ E1VV-U, -R, -S (Λ), ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ 600 / 1000 V ΚΔ ΚΝΛΩΠΖ ΚΑΛΓΑ 

ΑΞΝ 

             PVC δηαηνκήο 3 x 2,5 mm² (62.10.41.02) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ 102) 

Ξξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε 
κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 

νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S 
(πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 

ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 

ειέγρσλ. 
Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ   

 

Ρηκή  αλα ΚΚ  ΡΔΠΠΔΟΑ     ΔΟΩ  & ΔΜΖΛΡΑ    ΙΔΞΡΑ  (4,60 €) 

 

 
 

ΑΡ 5.18 ΘΑΙΩΓΗΑ ΡΞΝ E1VV-U, -R, -S (Λ), ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ 600 / 1000 V ΚΔ ΚΝΛΩΠΖ ΚΑΛΓΑ 
ΑΞΝ 

              PVC δηαηνκήο 3 x 4 mm² (62.10.41.02 ΠΣ) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ 102) 

Ξξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε 

κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S 

(πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 
ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 

ειέγρσλ. 

Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ   
 

Ρηκή  αλα ΚΚ  ΔΞΡΑ  ΔΟΩ  & ΝΓΓΝΛΡΑ    ΙΔΞΡΑ  (7,80 €) 

 

ΑΡ 5.19 ΘΑΙΩΓΗΑ ΡΞΝ E1VV-U, -R, -S (Λ), ΝΛΝΚΑΠΡΗΘΖΠ ΡΑΠΖΠ 600 / 1000 V ΚΔ ΚΝΛΩΠΖ ΚΑΛΓΑ 
ΑΞΝ 

              PVC δηαηνκήο 5 x 4 mm² (62.10.41.04 ΠΣ) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ 102) 

Ξξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε (ζε ζσιήλα, ζε θαλάιη, ζε εζράξα, ζε νρεηφ, ζε θνξέα, ζε 

κνλσηήξεο, κέζα ζην έδαθνο, θιπ.) θαισδίνπ κε ράιθηλνπο αγσγνχο θαη κφλσζε απφ πνιπβηλπινρισξίδην (PVC), 
νλνκαζηηθήο ηάζεο 600 / 1000 V ηχπνπ E1VV-U (κνλφθισλνο αγσγφο), E1VV-R (πνιχθισλνο αγσγφο), E1VV-S 

(πνιχθισλνο αγσγφο θπθιηθνχ ηνκέα), πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιηθψλ ζηήξημεο, ζχλδεζεο θαη ζήκαλζεο (εηδηθά 

ζηεξίγκαηα, αθξνδέθηεο, κνχθεο, θαζζηηεξνθφιιεζε, ηαηλίεο ζεκάλζεσο, αηζαιίλεο θιπ.) θαζψο θαη ησλ κεηξήζεσλ θαη 
ειέγρσλ. 

Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (m) θαισδίνπ   
 

Ρηκή  αλα ΚΚ  ΝΘΡΩ   ΔΟΩ  &  ΔΛΔΛΖΛΡΑ    ΙΔΞΡΑ  (8,90 €) 

 
ΑΡ 5.20 Ξξνθαηαζθεπαζκέλε βάζε ζηδεξντζηνύ νδνθσηηζκνύ ύςνπο 12 m (ΑΡΖΔ 9312 ΠΣ) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΖΙΚ 101 ) 
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαη εξγαζία ηνπνζέηεζεο κηαο πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο ζηδεξντζηνπ 
χςνπο 12 m, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25, κεηά ησλ ελζσκαησκέλσλ γαιβαληζκέλσλ αγθπξίσλ, ησλ 12 

πεξηθνριίσλ κε 8 ξνδέιεο ζηήξημεο ηνπ ηζηνχ, ηνπ ελζσκαησκέλνπ θξεαηίνπ θαη ησλ ζσιελψζεσλ έιμεο θαη δηέιεπζεο 

ησλ θαισδίσλ, θαζψο θαη ηνπ ρπηνζηδεξνχ πδαηνζηεγαλνχ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε 
εξγαζία θαη ηα πιηθά (άκκνο - ζθπξφδεκα) νξηδνληίσζεο ηνπ ππζκέλα ηνπ ζθάκκαηνο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο βάζεο, ε πεξηκεηξηθή επαλεπίρσζε ηεο βάζεο κε άκκν ιαηνκείνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηεο 
επηθάλεηαο ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε. Πηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε αμία ησλ εθζθαθψλ. (1 ηεκ)  

Ρηκή ελφο ηεκ  

 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ  ΞΔΛΡΑΘΝΠΗΑ ΔΗΘΝΠΗ    ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ   ΙΔΞΡΑ  (520,00 €) 
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ΑΡ 5.21 Γείσζε από επηραιθσκέλν ραιπβδνζσιήλα (ΑΡΖΔ 9342 ΠΣ) 

(Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΖΙΚ 45) 
 

Γείσζε απφ επηραιθσκέλν ραιπβδνζσιήλα, δειαδή πξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη έκπεμε ζην έδαθνο ειεθηξνιπηηθά 
επηραιθσκέλνπ ραιπβδνζσιήλα, κήθνπο 1,5 κέηξσλ θαη δηαηνκήο Φ16mm, κε ειάρηζην πάρνο επηράιθσζεο 250nm. 

Ξεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο, ηνπ εηδηθνχ ζπλδέζκνπ κε θνριία απφ ειεθηξνιπηηθά επηραιθσκέλν νξείραιθν 
θαη φισλ ησλ απαξαίηεησλ κηθξνυιηθψλ γηα ζχλδεζε κε ηνλ αγσγφ γείσζεο θαη παξάδνζε ζε πιήξε θαη θαλνληθή 

ιεηηνπξγία 

Ρηκή αλά ηεκάρην:   
 

Ρηκή  αλα ΡΔΚ   ΔΗΘΝΠΗ    ΔΟΩ  & ΚΖΓΔΛ   ΙΔΞΡΑ  (20,00 €) 

 

 

ΝΚΑΓΑ ΠΡ: ΑΠΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ 

 
ΑΡ   6.1 Κεηαιιηθέο ζράξεο δέλδξσλ (ΞΟΠ Β1 ΠΣΔΡ.) 
 
Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΓΟ6752 

Ζ εξγαζία αθνξά ηελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη πιήξε ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξάο ζράξαο δέλδξνπ, κε 

αθηηλσηά αλνίγκαηα, απνηεινχκελε απφ 2 ηεκάρηα, απφ ρπηνζίδεξν ηχπνπ GG20 θαηά DIN1691, εμσηεξηθήο δηάζηαζεο 
0,80Σ0,80κ. θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 0,40κ., εθηεινχκελε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο Γεκνπξάηεζεο θαη ηελ ηερληθή 

κειέηε. Ζ επηθάλεηα ζα είλαη θαζαξηζκέλε κε δηαδηθαζία αηζαινβνιήο ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άςνγε εκθάληζε ηνπ 

ρπηνχ κε ιεία επηθάλεηα ρσξίο ηξχπεο, εμνγθψκαηα ή πφξνπο. Θα είλαη βακκέλε κε 2 ζηξψζεηο αληηζθσξηαθνχ primer θαη 
2 ζηξψζεηο ρξψκαηνο ηεο επηινγήο ηεο επίβιεςεο. Ν θαηαζθεπαζηήο ζα πξέπεη λα θαηέρεη ην Γηεζλέο πηζηνπνηεηηθφ 

πνηφηεηνο ISO 9002 γηα ηελ θαηαζθεπή ρπηνζηδεξψλ πξντφλησλ. Ζ ζράξα εδξάδεηαη επί πιαηζίνπ απφ ηζνζθειή γσληαθά 
ειάζκαηα L30X3ρηι., κε ζηξνγγπιεκκέλεο  αθκέο, βακκέλν φπσο θαη ε ζράξα.  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, ε θνξηνεθθφξησζε, ν απνιιπκέλνο ρξφλνο θνξηνεθθνξηψζεσο θαη ε 

κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ δη' νηνπδήπνηε θαηάιιεινπ κέζνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο ησλ ζραξψλ θαη ησλ ζπλδεηήξσλ ησλ ζραξψλ), ε επεμεξγαζία θαη βαθή 

ηεο βάζεσο ππνδνρήο, ε δηάλνημε νπψλ, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε ηνπνζέηεζε, ε πάθησζε θιπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 
ζηνηρείσλ εληφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ, θαζψο 

θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε δαπάλε γηα ηελ πιήξε θαη ζπκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο πεξεζίαο έληερλε εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο. 
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ 

 
 

 ΔΘΑΡΝΛ ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (195,00€) 

 
 

 

ΑΡ  6.2   Κπάξα πεδνδξνκίνπ    (ΝΗΘ 61.24.1 ΠΣΔΡ.) 

 

Θσδηθφο αλαζεψξεζεο : ΝΗΘ6104 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κπάξαο (θνισλάθη) πεδνδξνκίνπ, θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηνζίδεξν ηχπνπ 
"ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε" (Ductile Iron - D.I.), πνηφηεηαο GGG50, θαηά DIN1693, χςνπο έσο 80 εθ. (ή χςνπο 
επηινγήο ηεο πεξεζίαο), απφ ηελ ηειηθή επηθάλεηα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη δηακέηξνπ 11,5 cm. Ρν θνισλάθη θέξεη ζην 

επάλσ κέξνο δχν εγθνπέο θαη κηα απιάθσζε χςνπο 55mm γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο αλαθιαζηηθήο ηαηλίαο. Ζ 
επηθάλεηα είλαη θαζαξηζκέλε ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε άςνγε εκθάληζε ηνπ ρπηνχ κε ιεία επηθάλεηα ρσξίο ηξχπεο, 

εμνγθψκαηα θαη πφξνπο. Ρν θνισλάθη ζα είλαη βακκέλν κε δχν ζηξψζεηο αληηζθσξηαθήο βαθήο, ρξψκαηνο επηινγήο 

ηεο ππεξεζίαο θαη ζηελ εηδηθή απιάθσζε ηεο θεθαιήο ηνπ ζα θέξεη ηνπνζεηεκέλε αλαθιαζηηθή ηαηλία, ρξψκαηνο 
επηινγήο ηεο ππεξεζίαο. Ζ ηνπνζέηεζή ηνπ γίλεηαη κε πάθησζε εθ ζθπξνδέκαηνο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ.  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, ε θνξηνεθθφξησζε, ν απνιιπκέλνο ρξφλνο θνξηνεθθνξηψζεσο 
θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ δη' νηνπδήπνηε θαηάιιεινπ κέζνπ ησλ κπαξψλ πεδνδξνκίνπ θαη φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ, ε επεμεξγαζία θαη βαθή ησλ επηθαλεηψλ ηνπο, ε ηνπνζέηεζε θαη ε πάθησζή ηνπο εθ 
ζθπξνδέκαηνο επί ηνπ πεδνδξνκίνπ, ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηεο αλαθιαζηηθήο ηαηλίαο, νη πάζεο θχζεσο 

δαπάλεο εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, εξγαιείσλ θαη κέζσλ, θαζψο θαη θάζε άιιε απαηηνχκελε δαπάλε γηα ηελ 
πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο έληερλε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

  Ρηκή αλα ηεκ  

 

Ρηκή αλά ΡΔΚ ΔΘΑΡΝΛ ΓΔΘΑ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ (110,00€) 
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Α.Ρ. 6.3            Ξαγθάθη εκηθπθιηθό  από ζθπξόδεκα κεθνπο 1,82 κ (ΛΑΝΗΘ 32.11.1 ΠΣΔΡ   ) 
 
Θσδηθφο  Αλαζεσξεζεο  ΝΗΘ  3215 

Ξαγθάθη εκηθπθιηθφ monoblock  κε πιάηε, θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθπξφδεκα πςειήο αληνρήο θαη θαινππσκέλν ζε 

κεηαιιφηππν  κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα αδξαλή θαη νπιηζκφ απφ ραιχβδηλν πιέγκα  ,επηθαζήκελν ζην έδαθνο κε ην 
βάξνο ηνπ, κήθνπο θαζίζκαηνο 1,82 κ , πιάηνπο θαζίζκαηνο 0,65 κ , χςνπο θαζίζκαηνο 0,83 κ θαη βάξνπο 560,00 

ριγ πεξίπνπ  

Ρν θάζηζκα θαη ε βάζε είλαη εμνπιηζκέλα κε ηξχπεο γηα λα δηαθεχγεη ην λεξφ ηεο βξνρήο 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ θαζηζηηθψλ , ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη θχιαμε ηνπο ,φια 

ηα κηθξνπιηθά γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε θαη πάθησζεο επη ηφπνπ ,ε ρξήζε γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο θαη ε ρξήζε 
ηκάλησλ θαη ε επηπιένλ εθαξκνγή εηδηθνχ  βεξληθηνχ anti – graffiti πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε απνκάθξπλζε ησλ 

ξχπσλ κε πεπηεζκέλν λεξφ ή εηδηθφ δηαιπηηθφ .   
Ρηκή λα ηεκάρην (ηεκ) 

 

Ρηκή αλά ΡΔΚ 
 

 

 ΓΝ ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΔΛΛΗΑΘΝΠΗΑ ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (2.900,00€) 
 

 

Α.Ρ. 6.4            Ξαγθάθηα νξζνγσληθήο δηαηνκήο από ζθπξόδεκα κεθνπο 2,50 κ  (ΛΑ ΝΗΘ 32.11.2 ΠΣΔΡ) 

 
Θσδηθφο  Αλαζεσξεζεο  ΝΗΘ 3215 

Ξαγθάθη  νξζνγσληθήο   ρσξίο  πιάηε, θαηαζθεπαζκέλν απφ ζθπξφδεκα πςειήο αληνρήο θαη θαινππσκέλν ζε 

κεηαιιφηππν  κε πξνζεθηηθά επηιεγκέλα αδξαλή θαη νπιηζκφ απφ ραιχβδηλν πιέγκα  ,επηθαζήκελν ζην έδαθνο κε ην 
βάξνο ηνπ ή κε ζηξηθψληα , κήθνπο 2,50 κ , πιάηνπο 0,60 κ θαη χςνπο 0,45 κ   

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ησλ θαζηζηηθψλ , ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη θχιαμε ηνπο ,φια 
ηα κηθξνπιηθά γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε θαη πάθησζεο επη ηφπνπ ,ε ρξήζε γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο θαη ε ρξήζε 

ηκάλησλ θαη ε επηπιένλ εθαξκνγή εηδηθνχ  βεξληθηνχ anti – graffiti πνπ επηηξέπεη ηελ εχθνιε απνκάθξπλζε ησλ 

ξχπσλ κε πεπηεζκέλν λεξφ ή εηδηθφ δηαιπηηθφ .   
Ρηκή λα ηεκάρην (ηεκ) 

 
Ρηκή αλά ΡΔΚ 

 

 

 ΡΟΔΗΠ  ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΡΟΗΑΘΝΠΗΑ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (3.300,00€) 

 

 
 

 
Α.Ρ. 6.5  Ξαγθάθη εκπθπθιηθν από ζθπξόδεκα κήθνπο 2,11 κ  (ΛΑΝΗΘ 32.11.3 ΠΣΔΡ ) 

Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΝΗΘ 3215 

 
Ξαγθάθη εκηθπθιηθφ  θαηαζθεπαζκέλν  απφ ζθπξφδεκα ηχπνπ MAGO PETRA I κήθνπο θαζίζκαηνο  2110 ρηι, πιάηνπο 

θαζίζκαηνο   750 ρηι ,χςνπο θαζίζκαηνο     450 ρηι, βάξνπο  795 ριγ 
Ζ κνξθή ηνπ  είλαη εκηθπθιηθή  κε θαζαξέο  γσλίεο  ζηηο  αηρκέο.   Ζ επηθάλεηα εδάθνπο ηνπ θαζίζκαηνο έρεη 

κηθξφηεξεο δηαζηάζεηο απφ ηελ «αλσδνκή» ηνπ θαζίζκαηνο   δεκηνπξγψληαο έλα «δφληη» χςνπο 15 ρηι πξνθεηκέλνπ 
λα δηεπθνιχλεηαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ  θαζηζηηθνχ ζην έδαθνο κε ηκάληεο.  

Ρν θαζηζηηθφ ζηεξίδεηαη ζην έδαθνο κε ην βάξνο ηνπ. Πε πεξίπησζε πνπ είλαη επηζπκεηή ε επηπιένλ ζηαζεξνπνίεζή 

ηνπ κε ληίδεο , έρνπλ πξνβιεθζεί ζηελ επηθάλεηα εδάθνπο ηνπ θαζίζκαηνο , νπέο πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί 
αλάινγα ε εγθαηάζηαζε .  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα κηθξνπιηθά γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε θαη πάθησζεο επη ηφπνπ ,ε ρξήζε 
γεξαλνθφξνπ νρήκαηνο θαη ε ρξήζε ηκάλησλ θαη ε επηπιένλ εθαξκνγή εηδηθνχ  βεξληθηνχ anti – graffiti πνπ επηηξέπεη 

ηελ εχθνιε απνκάθξπλζε ησλ ξχπσλ κε πεπηεζκέλν λεξφ ή εηδηθφ δηαιπηηθφ .  

Ρηκή λα ηεκάρην (ηεκ) 
 

Ρηκή αλά ΡΔΚ 
 

 

 ΓΝ ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΡΔΡΟΑΘΝΠΗΑ  ΔΟΩ & ΚΖΓΔΛ ΙΔΞΡΑ  (2.400,00€) 
 

 

Α.Ρ. 6.6 Απνξξηκαηνδέθηεο  (ΝΗΘ 6419 ΠΣΔΡ)  
Θσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΝΗΘ 3215 

 

 (Θσδηθφο αλαζεψξεζεο ΝΗΘ 6413) Απνξξηκκαηνδέθηεο 60 ιίηξσλ, ζπλνιηθνχ πιάηνπο 50 εθαηνζηψλ θαη χςνπο 89 εθαηνζηψλ, πςειήο αληνρήο 

κε ζχζηεκα αζθαιείαο κε θιεηδί γηα απνηξνπή βαλδαιηζκψλ. Ν ζθειεηφο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ 

ραιχβδηλνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ 40 ρηιηνζηψλ. Ρν θαιάζη, δηακέηξνπ 38 εθαηνζηψλ θαη χςνπο 53 εθαηνζηψλ, 
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είλαη θαηαζθεπαζκέλν απφ δηάηξεηε ραιχβδηλε ιακαξίλα πάρνπο 2 ρηιηνζηψλ, κε νπέο 5 ρηιηνζηψλ. Φηλίξηζκα 

κε Ζιεθηξνζηαηηθή βαθή θνχξλνπ ζε απφρξσζε RAL. Ζ ζηεξέσζή ηνπ ζην έδαθνο πξαγκαηνπνηείηαη κε upat 

M10. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ηνπ απνξξηκκαηνδέθηε, ε πξνζθφκηζή ηνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, 
ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά ηνπνζέηεζεο θαη ζηεξέσζήο ηνπ θαζψο θαη εξγαζία πιήξνπο θαηαζθεπήο, 

ηνπνζέηεζεο, ζηεξέσζεο θαη ιεηηνπξγίαο.  
Ρηκε αλά ηεκάρην  

Ρηκή αλά  ΡΔΚ     ΔΘΑΡΝΛ ΠΑΟΑΛΡΑ      (140,00 €) 

 

            ΗΩΑΛΛΑ  ΠΔΟΔΚΔΡΖ 

      ΖΙΔΘΡΟΝΙΝΓΝΠ  ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

 

 
 
 

 

 

ΙΑΚΗΑ, 10/ 02 /2022 

ΝΗ ΠΛΡΑΜΑΛΡΔΠ 

 

 

 

 

 

ΔΙΔΛΖ ΣΑΙΒΑΛΡΕΖ 

ΞΝΙΗΡΗΘΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

 

 

 

 

ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΝΙΓΑΟΖΠ 

ΚΖΣ/ΘΝΠ ΣΩΟ/ΜΗΑΠ-ΞΝΙΔΝΓΝΚΗΑΠ 

& ΞΔΟ/ΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 

 

 

 

 

ΙΑΚΗΑ,  10  /02 /2022 

Ν ΞΟΝΪΠΡ/ΛΝΠ 

ΡΚ. ΝΓΝΞΝΗΗΑΠ  

& ΘΘΙΝΦΝΟΗΑΘΩΛ ΟΘΚΗΠΔΩΛ 

 

 

 

ΠΩΡΖΟΖΠ ΟΗΕΝΠ 

ΡΝΞΝΓΟΑΦΝΠ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 

 

 

 

 

ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 

ΙΑΚΗΑ, 10 / 02 /2022 

Ζ ΑΛΑΞΙΖΟΩΡΟΗΑ ΞΟ/ΛΖ  

ΓΡΔ 

 

 

 

 

ΑΦΟΝΓΗΡΖ ΞΝΙΗΡΝΞΝΙΝ 

ΑΟΣΗΡΔΘΡΩΛ  ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ 
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