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ΠΔΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ 
 
1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 
 
 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηηκώλ κε ηηο νπνίεο ζα εθηειεζζεί 
ην έξγν. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο 
εξγαζίαο θαη πνπ ηζρύνπλ εληαία γηα όιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζζνύλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 
ππόςε έξγνπ, αλεμάξηεηα από ηελ ζέζε απηώλ πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 
έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο, ησλ 
ηεπρώλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρώλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 ‘’Κάζε δαπάλε‘’ γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα 
ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. Κακία αμίσζε ή 
δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε κε ην είδνο θαη ηελ 
απόδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ηνπ εξγαηνηερληθνύ 
πξνζσπηθνύ, όπσο θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ή όρη κεραληθώλ κέζσλ ή 
εθξεθηηθώλ πιώλ. 

1.3 ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεύνληαη (γηα απιή 
δηεπθξίληζε ηνπ όξνπ ‘’θάζε δαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
πεξηερόκελν ησλ ηηκώλ ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξύλζεσλ ζηα πιηθά από θόξνπο, δαζκνύο, εηδηθνύο 
θόξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη ινηπνί θόξνη, 
θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηώκαηα γηα πξνκήζεηεο εμνπιηζκνύ θαη εθνδίσλ γεληθά 
ηνπ έξγνπ.  
Καηά ζπλέπεηα θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα 
Σεισλεηαθό Γαζκνιόγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λόκνπ 3215/1955 δελ 
παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεύζεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε 
άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηόηεηα λα εγθξίλεη ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ 
παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο ή απαιιαγήο από ηνπο δαζκνύο θαη ηνπο ππόινηπνπο 
θόξνπο, εηζθνξέο θαη δηθαηώκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνύ ηνπ έξγνπ, νύηε ζηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή απαιιαγήο έκκεζα 
ή άκεζα. 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη από ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθώλ 
κέζσλ.  

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηόπνπο ελζσκάησζεο ή θαη απνζήθεπζεο 
θύιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο όισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθώλ, θπξίσλ θαη 
βνεζεηηθώλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ 



εξγαζηώλ κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο, ρακέλνπο ρξόλνπο κεηαθνξηθώλ 
κέζσλ θαη ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε 
ηνπο) ή/θαη κεηαθνξάο, ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη 
αθαηάιιεισλ πξντόλησλ, νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθώλ ζηνπο θαηάιιεινπο ρώξνπο 
απόξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ηζρύνπλ, 
θαζώο θαη ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο 
εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνύο ή/θαη αιινδαπνύο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θ.ιπ. θαηά 
πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη) θ.ι.π. δώξσλ ενξηώλ, επηδόκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε 
είδνπο επηζηεκνληθνύ θαη δηεπζύλνληνο ηνπ έξγνπ πξνζσπηθνύ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή όρη 
πξνζσπηθνύ ησλ γξαθείσλ, εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνύ ή 
αιινδαπνύ εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ ή  άιινπ (εληόο θαη εθηόο ηεο Διιάδνο). 

1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ ηεο εμεύξεζεο (ελνηθίαζε ή αγνξά), 
θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξύζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθώλ ρώξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο 
ζε απηνύο, ηηο παξνρέο λεξνύ, ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηειεθώλνπ θαη ινηπώλ επθνιηώλ, 
ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδόρνπ, ζύκθσλα κε ηνπο Όξνπο 
Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εξγνηαμηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηώλ, θαζώο 
θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηώλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ 
θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρώξνπ ζε βαζκό απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνύ εξγαζηεξίνπ όηαλ ηνύην 
πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκώλ, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη 
ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο (εσλ) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, 
πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινύ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ 
εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρώξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθώλ θαη ινηπώλ έξγσλ 
εμνπιηζκνύ, πιηθώλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθώλ έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ 
εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. όπσο επίζεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ 
θνξηνεθθνξηώζεσλ θαη κεηαθνξώλ ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε 
ηεο ηειηθήο ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλώλ 
απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηώλ θαη απνθαηάζηαζεο 
ηνπ ρώξνπ ζε βαζκό απνδεθηό από ηελ Τπεξεζία, (γηα ηελ πεξίπησζε πνπ νη 
εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρώξν ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ ή ζε ρώξνπο γηα 
ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρόλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξώλ, κεραλεκάησλ, 
πξνζσπηθνύ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) θαζώο θαη όιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο έξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξόιεςεο αηπρεκάησλ εξγαδνκέλσλ ή 
ηξίησλ, ή δαπαλώλ πξόιεςεο βιαβώλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

1.3.10 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη ζε άιια ηεύρε 
δεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ρσξίο ηδηαίηεξε 
ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» 
(κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθώλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απόδνζε εξγαζίαο, θ.ιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθόκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη ινηπνύ 
εμνπιηζκνύ, πνπ  απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, κέζα ζηηο νπνίεο 
πεξηιακβάλνληαη ηα κηζζώκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιόγεζε, ε απνζήθεπζε, ε 
θύιαμε θαη ε αζθάιηζε απηώλ, ε επηβάξπλζε ιόγσ απόζβεζεο, ε επηζθεπή, ε 
ζπληήξεζε, ε άκεζε απνθαηάζηαζε (όπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε 
ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε απνκάθξπλζε απηώλ 
καδί κε ηελ ηπρόλ απαηηνύκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ, νη άγνλεο 
κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνύκελα θαύζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά θ.ιπ. 



Σα παξαπάλσ ηζρύνπλ ηόζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ 
εθηέιεζε ησλ έξγσλ, όζν θαη γηα ηπρόλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί ηόπνπ ησλ έξγσλ 
έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ 
κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθόζνλ ππάξρεη 
ζρεηηθή πξόβιεςε ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο, ε νπνία πξνθύπηεη θαηά ξεηό ηξόπνλ, 
ή πξνθύπηεη θαηά έκκεζν ηξόπνλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνύλ απαηηήζεηο πεξί ηελ 
εθηέιεζε εξγαζηώλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ ύπαξμε εθεδξηθώλ κεραλεκάησλ, ή αθόκε 
θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξήζεη αλαγθαία ηελ ύπαξμε εθεδξηθώλ 
κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηώλ. 

1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε ελζσκάησζεο, κε 
ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο πνπ γίλνληαη γηα δηεπθόιπλζε ηνπ Αλαδόρνπ, θαη 
πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθώλ ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ιπ. καδί κε ηελ εξγαζία 
εκπινπηηζκνύ πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθώλ, ώζηε λα 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθώλ θαη θαηαζθεπώλ, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 
νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ πνπ ζα ηζρύνπλ. 

1.3.13 Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απόδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ κεραλεκάησλ θαη 
πξνζσπηθνύ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία ρακειήο παξαγσγηθόηεηαο, ιόγσ 
ησλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, όπσο αξραηνινγηθώλ επξεκάησλ, 
δηθηύσλ Ο.Κ.Ω. θ.ιπ. θαη ησλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξνβάιινπλ νη αξκόδηνη γηα απηά ηα 
εκπόδηα θνξείο (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ, ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θαη ινηπνί νξγαληζκνί θνηλήο σθέιεηαο), 
όπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά θάζεηο από ηε ζπλάληεζε ησλ 
παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζώο θαη ιόγσ ησλ δπζρεξεηώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ 
ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδώλ, νρεκάησλ θαη ινηπώλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνύ 
γεληθά). 

1.3.14 Οη δαπάλεο πξόζζεησλ εξγαζηώλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθώλ κέηξσλ αζθάιεηαο γηα 
ηε κε παξαθώιπζεο ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδώλ, νρεκάησλ θαη ινηπώλ κέζσλ 
δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνύ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη 
επεξεαδόκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηώλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιώζεσλ, αλαπαζζαιώζεσλ 
εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθώλ αζθαιεηώλ (REPERS) πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ θαη δελ ακείβνληαη ηδηαίηεξα (ζύκθσλα κε ηνπο ινηπνύο Όξνπο 
Γεκνπξάηεζεο), ε ζύληαμε κειεηώλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ θαη 
ζπλαξκνγήο κε ηηο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 
αλίρλεπζεο, εληνπηζκνύ θαζώο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηώπηζεο ησλ εκπνδίσλ πνπ 
ζα ζπλαληεζνύλ ζην ρώξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, όπσο αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, 
πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκώλ Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.) ζύκθσλα κε όζα 
αλαθέξνληαη γεληθόηεξα ζηα ηεύρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, όπσο ππαξρόλησλ 
ηερληθώλ έξγσλ θαη ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνύλ ζην ρώξν ηνπ έξγνπ, ε 
ιήςε επηκεηξεηηθώλ ζηνηρείσλ από θνηλνύ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθό θαη ε ζύληαμε 
(από ηνλ Αλάδνρν) ησλ επηκεηξεηηθώλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα 
ππνβάιεη γηα αξκόδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί 
ηόπνπ κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε 
ςεθηαθή κνξθή. 

1.3.17 Η δαπάλε ζύληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνύ θαη ησλ θαηαιόγσλ 
νπιηζκνύ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα έιεγρν ζηελ Τπεξεζία. 

1.3.18 Οη δαπάλεο ζύληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο ηνκέο ή 
θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ δηθηύσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ, θαζώο θαη νη 
δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθώλ αδεηώλ θαη νη εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ηνπο Οξγαληζκνύο 
Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηόο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα 
άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 



1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε όισλ ησλ επηθαλεηαθώλ, 
ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξώλ, εθηόο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 

1.3.20 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθώλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζύκθσλα κε 
ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.  

1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρώξνπ ηνπ έξγνπ 
θαζαξνύ θαη απαιιαγκέλνπ από μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντόληα εθζθαθώλ 
θ.ι.π. θαη ε απόδνζε , κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ηνπ ρώξνπ θαζαξνύ θαη ειεύζεξνπ 
από νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπόδηα. 

1.3.22 Οη δαπάλεο γηα δηθαηώκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζόδσλ, επξεζηηερληθώλ 
εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ. 

1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξόζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα 
ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε 
βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηώλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλώλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

1.3.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο όζσλ δηθηύσλ ησλ Ο.Κ.Ω. 
δηέξρνληαη από ηνλ ρώξν ή επεξεάδνληαη από ηνλ ηξόπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζώο 
θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρόλ πξνβιεκάησλ από ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ, ηελ 
απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηόζν αζηηθά όζν θαη πνηληθά θαη κέρξη 
πεξαίσζεο ησλ εξγαζηώλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ κεηαηόπηζε 
δηθηύσλ θαη ε ιήςε εηδηθώλ κέηξσλ αληηζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νξπγκάησλ 
αλνηθηώλ, βαξύλνπλ ηνλ Κύξην ηνπ έξγνπ. 

1.3.25 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξόιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ ζε έξγα θαη 
εγθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Αλαδόρνπ. 

1.3.26 Οη δαπάλεο δηάζεζεο εμνπιηζκέλσλ γξαθείσλ ζηελ Τπεξεζία, ζύκθσλα κε όζα 
αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.27 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή αγνξάο εδαθηθήο ισξίδαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 
ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθώλ νδώλ. Δπίζεο νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ 
ρώξσλ γηα ηελ ελαπόζεζε πιηθώλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, αρξήζησλ πιηθώλ.  

1.3.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκώλ ή νπώλ ζηα ηνηρώκαηα πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ αγσγώλ ή 
ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηελ ζύλδεζε αγσγώλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’ απηά εθηόο αλ 
πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.29 Οη δαπάλεο ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζρεδίσλ πνπ ηπρόλ πξνβιέπνληαη ζε άιια ηεύρε 
δεκνπξάηεζεο. 

1.3.30 Οη δηαδηθαζίεο θαη δαπάλεο έθδνζεο αδεηώλ, γηα ινγαξηαζκό ηνπ Κπξίνπ ηνπ έξγνπ θάζε 
είδνπο εξγαζηώλ από ηηο αξκόδηεο Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο ή θαη ηνπο Οξγαληζκνύο 
Κνηλήο Ωθέιείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηόο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ 
Σηκνινγίνπ. 

1.3.31 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζύκθσλα κε ηηο νηθείεο 
απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ όξσλ πνπ ηζρύνπλ θαηά ην ρξόλν δεκνπξάηεζεο 
ηνπ έξγνπ. 

1.3.32 Γεληθά όιεο νη ππόινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξύλνπλ ηνλ Αλάδνρν όπσο απηέο 
αλαθέξνληαη ζηνπο ππόινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

1.4 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηό γηα Γεληθά Έμνδα 
(Γ.Δ.) γηα πάζεο θύζεο βάξε ή ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ, όπσο θαη γηα Όθεινο απηνύ 
(Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο 
θάζε είδνπο θξαηήζεηο, θόξνπο, δαζκνύο, αζθάιηζηξα, ηέιε, ζπκβνιαίσλ, 
ζπκθσλεηηθώλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκώλ, θ.ι.π. γηα ηόθνπο θαη 



θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα δαπάλεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαη ινηπώλ εγγπήζεσλ, γηα 
δαπάλεο αζθαιεηώλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνύ θαη ινηπνύ 
πξνζσπηθνύ, γηα πξόζζεηεο δαπάλεο ιόγσ δπζρεξεηώλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα 
ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα, από 
δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, πνπ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ 
αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηό ησλ Γεληθώλ Δμόδσλ 
ηνπ Αλαδόρνπ. 

Σν πνζνζηό απηό, εληαίν γηα όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ, 
θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηώ ζηα εθαηό (18%) σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ  

 

1.4 Ο Φόξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδόρνπ 
επηβαξύλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ.  

 

1.5   ε πεξίπησζε πνπ πξνθύςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηώλ πνπ είλαη παξεκθεξείο 
πξνο εθείλεο, πνπ θαιύπηνληαη από άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ, αιιά παξνπζηάδνπλ 
δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά (απνδεθηά ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο δεκνπξάηεζεο) ή επηκεηξώληαη 
δηαθνξεηηθά, απηέο είλαη δπλαηόλ λα αλαρζνύλ ζε άξζξα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή 
ησλ κεγεζώλ ηνπο, κε ηηο εμήο βάζεηο αλαγσγήο: 

 
(1) Γηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, αγσγνί απνρέηεπζεο (νκβξίσλ, αθαζάξησλ) από 

ηζηκεληνζσιήλεο θαη αγσγνί αθαζάξησλ από ακηαληνηζηκεληνζσιήλεο 
 
   Γηα εζσηεξηθή δηάκεηξν DN ρξεζηκνπνηνύκελνπ ζσιήλα δηαθνξεηηθή από ηηο 

αλαθεξόκελεο ζηα ππνάξζξα ησλ αληηζηνίρσλ άξζξσλ ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ θαη γηα ηελ 
αληίζηνηρε θαηεγνξία αληνρήο θαη κεζόδσλ θαηαζθεπήο θαη πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ 
κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ ζσιήλα ζε κήθνο ζπκβαηηθνύ ζσιήλα ηεο ακέζσο κηθξόηεξεο 
ππάξρνπζαο ζην παξόλ Σηκνιόγην εζσηεξηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιόγν: 

 
     DN / DM  
 
  όπνπ  DN: Δζσηεξηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνύκελνπ ζσιήλα 
   DM: Η ακέζσο κηθξόηεξε δηάκεηξνο ζπκβαηηθνύ ζσιήλα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην παξόλ Σηκνιόγην. 
   
Αλ δελ ππάξρεη κηθξόηεξε δηάκεηξνο σο DM ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ακέζσο κεγαιύηεξε 

ππάξρνπζα δηάκεηξνο. 
 
 (2) Μόξθσζε αξκώλ κε πξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο ηύπνπ FLEXCELL ή αλαιόγνπ 
 
   Γηα πάρνο DN ρξεζηκνπνηνύκελεο πιάθαο κεγαιύηεξν από ην πάρνο ηεο 

ζπκβαηηθήο πιάθαο ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ (12 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο 
ρξεζηκνπνηνύκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο πιάθαο πάρνπο 12 mm, κε βάζε ην ιόγν:  

 
     DN / 12 
 
 όπνπ DN: Σν πάρνο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο πιάθαο ζε mm. 
 
 (3) ηεγάλσζε αξκώλ κε ηαηλίεο ηύπνπ HYDROFOIL PVC 
 
   Γηα πιάηνο ΒN ρξεζηκνπνηνύκελεο ηαηλίαο κεγαιύηεξν από ην πιάηνο ηεο 

ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ (240 mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο 
ρξεζηκνπνηνύκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθή ηαηλίαο πιάηνπο 240 mm, κε βάζε ην ιόγν:  

 
     ΒN / 240  
  
                     όπνπ  ΒΝ: Σν πιάηνο ηεο ρξεζηκνπνηνύκελεο  ηαηλίαο ζε mm 

 
                                              
         



 2. ΑΡΘΡΑ  ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ  
                                               

 
 

Α.Σ. 1 
ΑΡΘΡΟ   3.10 Δθζθαθή ορσγκάηωλ σπογείωλ δηθηύωλ ζε έδαθος γαηώδες ή 
εκηβρατώδες  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο πεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ εθζθαθώλ ηπρόλ ππαξρνπζώλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην 
εύξνο θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθά κέζα κε ή 
ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξώ ή κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή 
ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε), ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 ‘’Δθζθαθέο 
νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ’’.  
 
Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα γίλεηαη 
ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθόθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ 
άξζξνπ.  
 
Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, όζν θαη θαηά 
ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηώλ, 
εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε.  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο (αλ  
απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο απαηηνύκελεο 
δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε 
αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα εθζθαθήο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ απαξαίηεηα 
δάπεδα εξγαζίαο.  
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη 

ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε 

κειέηε. 

Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m θ.ν.θ.) θαη γηα 
θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, αλαιόγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζην εύξνο ηνπ 
νξύγκαηνο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη από 
ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ νξύγκαηνο θαη  ρσξίο ηελ δαπάλε 
κεηαθνξάο ε νπνία πιεξώλεηαη κε άιιν άξζξν. 
 
3.10.02  Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m 
3.10.02.01   Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m 
 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6081.1 
 

ΔΤΡΩ Οιογράθως:  επηά εσρώ θαη πελήληα ιεπηά   

  Αρηζκεηηθώς:   7,50 

 



Α.Σ. 2  
32.01 Προκήζεηα, κεηαθορά επί ηόποσ, δηάζηρωζε θαη ζσκπύθλωζε ζθσροδέκαηος κε 

τρήζε αληιίας ή πσργογεραλού  
 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε 
θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο 
θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ 
θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηώλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ". 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί 
ηόπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ 
παξέιεπζε 90 ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ επηβξαδπληηθά 
πξόζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα ή ε 
πξνκήζεηα, θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ (αδξαλώλ, 
ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην ζθπξόδεκα 
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην 
κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ 
εθαξκνδόκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα 
ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 

 Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 

β. Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ θαη επηβξαδπληηθώλ 
πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε 
ζπλζέζεσο, επηκεηξώληαη θαη πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο 
άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ 
πνηόηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηώκαηνο. 

 



δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ 
κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηόπνπ, 
ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, 
θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο από ηελ ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ 
εηδηθώλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθό δάπεδν). 

 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θύζεσο θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα, εθηόο από 
θειύθε, αςίδεο θαη ηξνύινπο. 

 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
 
32.01.05 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25  

 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΙΚ 3215  
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 

 
ΔΤΡΩ Οιογράθως:    Δλελήληα πέληε εσρώ  

 Αρηζκεηηθώς:   95,00 

 
 
 
Α.Σ. 3  
32.01 Προκήζεηα, κεηαθορά επί ηόποσ, δηάζηρωζε θαη ζσκπύθλωζε ζθσροδέκαηος κε 

τρήζε αληιίας ή πσργογεραλού  
 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε 
θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο 
θπξνδέκαηνο (ΚΣ), κε ηελ δηάζηξσζε κε ρξήζε αληιίαο ζθπξνδέκαηνο ή ππξγνγεξαλνύ 
θαη ηελ ζπκπύθλσζε απηνύ επί ησλ θαινππηώλ ή/θαη ινηπώλ επηθαλεηώλ ππνδνρήο 
ζθπξνδέκαηνο, ρσξίο ηελ δαπάλε θαηαζθεπήο ησλ θαινππηώλ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ 
έξγνπ,θαη ηηο ΔΣΔΠ: 

 

01-01-01-00 "Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-02-00 "Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-03-00 "πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-04-00 "Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-05-00 "Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο",  

01-01-07-00 "θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ". 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί 
ηόπνπ ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ 
παξέιεπζε 90 ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ επηβξαδπληηθά 
πξόζζεηα κε βάζε εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 

 

 

 



ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 

α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε εθηέιεζεο ηνπ 
έξγνπ, ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα ή ε 
πξνκήζεηα, θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ (αδξαλώλ, 
ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην ζθπξόδεκα 
παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ 
απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην 
κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζην εξγνηάμην πξνο δηάζηξσζε. 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ 
εθαξκνδόκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε. ε 
νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα 
ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 

 Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 

β. Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ θαη επηβξαδπληηθώλ 
πήμεσο) πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε 
ζπλζέζεσο, επηκεηξώληαη θαη πιεξώλνληαη ηδηαηηέξσο. 

γ. Η δαπάλε ρξήζεσο δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο 
άλσ ζηάζκεο ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο), 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ αλαθνξηθά κε ηελ 
πνηόηεηα θαη ηηο αλνρέο ηνπ ηειεηώκαηνο. 

 
δ. πκπεξηιακβάλεηαη επίζεο αλεγκέλε ε δαπάλε ζηαιίαο ησλ νρεκάησλ 

κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιαο), ε δαπάλε κεηάβαζεο επί ηόπνπ, 
ζηεζίκαηνο θαη επηζηξνθήο ηεο πξέζζαο ζθπξνδέκαηνο θαη ε πεξηζπιινγή, 
θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ζθπξνδέκαηνο από ηελ ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο.  

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ 
εηδηθώλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθό δάπεδν). 

 
Οη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή ζε πάζεο θύζεσο θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα, εθηόο από 
θειύθε, αςίδεο θαη ηξνύινπο. 

 
Δπηκέηξεζε αλά θπβηθό κέηξν θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, 
ζύκθσλα κε ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο  
 
32.01.03 Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25  

 
Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο  ΟΙΚ 3215  
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3). 

 
ΔΤΡΩ Οιογράθως:    Ογδόληα ηέζζερα  εσρώ  

 Αρηζκεηηθώς:   84,00 

 
 
 
 



 
 
 
Α.Σ. 4 
38.03  Ξσιόησποη ζσλήζωλ τσηώλ θαηαζθεσώλ 
 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ 3816  
 

Ξπιόηππνη ζπλήζσλ ρπηώλ θαηαζθεπώλ (πιαθώλ, δνθώλ, πιαηζίσλ, θαηλσκάησλ, 
ζηύισλ, πεδίισλ, ππεξζύξσλ, θιηκάθσλ θιπ) ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε από ην 
έδαθνο, αιιά ζε ύςνο ηνπ ππζκέλα ηνπ μπινηύπνπ κέρξη +4,00 m από ην 
ππνθείκελν δάπέδν εξγαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 01-04-00-00 
"Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη)". 
 
 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: ε θζνξά θαη απνκείσζε ησλ 
ρξεζηκνπνηνπκέλσλ πιηθώλ, ε εξγαζία αλέγεξζεο-ζπλαξκνιόγεζεο θαη ε εξγαζία 
απνμήισζεο ηνπ θαινππηνύ θαη απνκάθξπλζεο όισλ ησλ πιηθώλ πνπ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δηακόξθσζή ηνπ. 

 
 
 

ΔΤΡΩ Οιογράθως: Γεθα πεληε  εσρώ θαη εβδοκήληα ιεπηά   

  Αρηζκεηηθώς:  15,70 

 
 
 
Α.Σ. 5 
38.20  Υαιύβδηλοη οπιηζκοί ζθσροδέκαηος 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, 
κνξθήο δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη 
δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 
νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε 
εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ 
ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη 
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνύ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό 
βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα 
ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκώλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 
πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε 



δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 

 

Ολοκ.  
δηάκεηρος 

(mm) 

Πεδίο εθαρκογής 

Ολοκ. 
δηαηοκή  
(mm2) 

Ολοκ.  
κάδα/ 
κέηρο  
(kg/m) 

Ράβδο
η 

Κοσιούρες θαη 
εσζσγρακκηζκέλ

α προϊόληα 

Ηιεθηρο-
ζσγθοιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθησώκαηα 

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

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
ηηο επηκεηξνύκελεο πνζόηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, 
δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα 
αθόινπζα: 

 Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ  

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο.  

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
απηώλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από 
ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 

Σηκή αλά ρηιηόγξακκν  (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

  

38.20.02 Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C  

 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-3873 



 

ΔΤΡΩ Οιογράθως:   Έλα εσρώ θαη επηά ιεπηά 

  Αρηζκεηηθώς:   1,07 

 
 
Α.Σ. 6 
38.20  Υαιύβδηλοη οπιηζκοί ζθσροδέκαηος 
 

Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, 
κνξθήο δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη 
δηακόξθσζεο ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε 
νπνηνδήπνηε κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε 
εξγαζηώλ ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ 
ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη 
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνύ.  
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληάζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην νιηθό 
βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα 
ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκώλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 
πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε 
δελ γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 

 

Ολοκ.  
δηάκεηρος 

(mm) 

Πεδίο εθαρκογής 

Ολοκ. 
δηαηοκή  
(mm2) 

Ολοκ.  
κάδα/ 
κέηρο  
(kg/m) 

Ράβδο
η 

Κοσιούρες θαη 
εσζσγρακκηζκέλ

α προϊόληα 

Ηιεθηρο-
ζσγθοιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθησώκαηα 

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

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 



Ολοκ.  
δηάκεηρος 

(mm) 

Πεδίο εθαρκογής 

Ολοκ. 
δηαηοκή  
(mm2) 

Ολοκ.  
κάδα/ 
κέηρο  
(kg/m) 

Ράβδο
η 

Κοσιούρες θαη 
εσζσγρακκηζκέλ

α προϊόληα 

Ηιεθηρο-
ζσγθοιιεκέλα 
πιέγκαηα θαη 
δηθησώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
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 

 
ηηο επηκεηξνύκελεο πνζόηεηεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, 
δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλνηγκέλα ηα 
αθόινπζα: 

 Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ  

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο.  

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή 
απηώλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από 
ην δάπεδν εξγαζίαο.  

 Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

 Η αλνκνίσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 

Σηκή αλά ρηιηόγξακκν  (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

  

38.20.03 Γνκηθά πιέγκαηα B500C  

 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-3873 

 

ΔΤΡΩ Οιογράθως:   Έλα εσρώ θαη επηά ιεπηά 

  Αρηζκεηηθώς:   1,07 

 
 
Α.Σ. 7 
ΑΡΘΡΟ  20.10 Δπίτωζε κε προϊόληα εθζθαθώλ, εθβρατηζκώλ ή θαηεδαθίζεωλ 
                              Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΟΙΚ-2162  
Δπίρσζε κε πξντόληα εθζθαθώλ, εθβξαρηζκώλ ή θαηεδαθίζεσλ δηακνξθσκέλσλ ρώξσλ ή 
ηκεκάησλ απηώλ, ζε κέζε απόζηαζε από ηελ ζέζε εμαγσγήο ησλ άλσ πξντόλησλ έσο 10,00 m, 
κε ηελ έθξηςε, δηάζηξσζε θαηά ζηξώζεηο έσο 30 cm, δηαβξνρή θαη ζπκπύθλσζε, ζύκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-02-00 "Δπαλεπηρώζεηο ζθακκάησλ ζεκειίσλ ηερληθώλ έξγσλ". 
 



ηελ πεξίπησζε ρξεζηκνπνίεζεο πιηθώλ πξνέιεπζεο δαλεηνζαιάκνπ, εθαξκόδεηαη 
ν αζηεξίζθνο [*], ν νπνίνο ζε αληίζεηε πεξίπησζε κεδελίδεηαη. 

 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ.  

 

ΔΤΡΩ: Οιογραθως : Σέζζερα εσρώ θαη πελήληα ιεπηά 

              Αρηζκεηηθά: 4,50 
 

 
 
 
 

 
 

ΑΣΑΛΑΝΣΗ          01-05-2020 
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ - ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 
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