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ΓΔΛΗΘΝΗ ΝΟΝΗ 

 

Αληηθείκελν 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 Έξγνπ. 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 ηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνίεζεο ή κε κεραληθψλ κέζσλ, εθηφο αλ άιισο νξίδεηαη ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ πξνθχπηεη ην 

πξνυπνινγηδφκελν άκεζν θφζηνο ηνπ Έξγνπ, δειαδή ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ επί κέξνπο εξγαζηψλ ή 

ιεηηνπξγηψλ, νη νπνίεο ζπλζέηνπλ ην θπζηθφ αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ. Πηηο ηηκέο κνλάδνο απηέο, 

ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1 Θάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ι.π. πιελ ηνπ Φ.Ξ.Α. Ν Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε 

δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 
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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 ηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά (κε ηε ζηαιία κεηαθνξηθψλ κέζσλ) ησλ 

πιενλαδφλησλ ή / θαη αθαηάιιεισλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ζε θαηάιιεινπο ρψξνπο 

απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ ηζρπφλησλ Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε ηελ Δ.Π.. θαη 

ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.3 Νη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην Η.Θ.Α. - 

ΔΦΘΑ, ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή / θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θ.ι.π.), δψξσλ ενξηψλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο εθάζηνηε 

Ππιινγηθέο Ππκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνχ, ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ 

αξγηψλ θ.ι.π.), λπθηεξηλήο απαζρφιεζεο (πιελ ησλ έξγσλ πνπ ε εθηέιεζή ηνπο πξνβιέπεηαη θαηά ηηο 

λπθηεξηλέο ψξεο θαη ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο) θ.ι.π., ηνπ πάζεο θχζεσο πξνζσπηθνχ (εξγαηνηερληθνχ 

φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ, 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ επηζηαηψλ κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν), εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ 

πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.4 Νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ (κε ελνηθίαζε ή αγνξά), 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. 

1.5 Νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ, 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 Όξνπο. 

1.6 Νη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε, εμνπιηζκφ θαη ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ, 

εάλ πξνβιέπεηαη, ηε 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 πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, εθ‟ 

φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ πιηθψλ 

(ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο, αζθαιηνκηγκάησλ  θ.ι.π., 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 ζηε κνλάδα θαη ησλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ κέρξη ηηο ζέζεηο ελζσκάησζήο ηνπο 

ζην Έξγν, θαζψο θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ, ε 

θαζαίξεζε ησλ ππνδνκψλ ηνπο (βάζεηο, ηνηρία θ.ι.π. 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) Όηαλ ε εγθαηάζηαζε ησλ κνλάδσλ έρεη γίλεη ζε ρψξν πνπ έρεη παξαρσξεζεί απφ ην Γεκφζην, 
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(β) Όηαλ 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 Έξγνπ, ηηο κεηαθνξέο, ηα κεηαθνξηθά κέζα, ηα 

κεραλήκαηα έξγσλ θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο, θαζψο θαη ηηο ινηπέο αζθαιηζηηθέο θαιχςεηο φπσο 

θαζνξίδνληαη ζηελ Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

1.9 Νη επηβαξχλζεηο απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ππφ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο θπθινθνξίαο θαη ηε 

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 θ.ι.π., θαζψο θαη νη δαπάλεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ησλ έξγσλ ζε θάζε θάζε ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπο αλεμαξηήησο ηεο επνρήο ηνπ έηνπο (εθζθαθέο, ζεκειηψζεηο, ηθξηψκαηα, 

ζθπξνδεηήζεηο θ.ι.π.) 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 ζηηο πξνδηαγξαθέο, ζηελ Δ.Π.. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο 

δεκνπξάηεζεο (κεηξήζεηο, εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη θαη δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, 

εξγαζία θ.ι.π.). 

1.11 Νη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ 

θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ), πνπ απαηηνχληαη γηα ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο/ιεηηνπξγίεο  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 ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, 

νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Θπξίνπ ηνπ 

Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. 

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 θ.ι.π. 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 ηε Κειέηε ηνπ Έξγνπ 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. θ.ι.π.), 

(β) ζηε 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, ΓΔΖ, ΓΔΑx θ.ι.π.), 

(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 
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(ε) ζηε 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) ζηε 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 θ.ι.π.). 

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 απαξαίηεην 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, ηε ζήκαλζε θαη θσηεηλή ζεκαηνδφηεζε ηνπ εξγνηαμηαθνχ ρψξνπ (πιελ εθείλεο πνπ 

πξνθχπηεη απφ κειέηε ζήκαλζεο θαη ηηκνινγείηαη ηδηαηηέξσο), ηελ πξνζσξηλή δηεπζέηεζε θαη 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο θ.ι.π., 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 ησλ ρσξνζηαζκηθψλ 

αθεηεξηψλ θ.ι.π.) πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ράξαμε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ έξγνπ, εθηφο αλ άιισο 

νξίδεηαη ζηελ Δ.Π.., 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 

ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη εθπφλεζεο κειεηψλ αληηκεηψπηζεο απηψλ (ι.ρ. ππάξρνληα 

ζεκέιηα, πςειφο νξίδνληαο ππνγείσλ πδάησλ, δίθηπα Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθειείαο [ΝΘΩ]), ζχκθσλα 

κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ Δ.Π.. θαη γεληθφηεξα ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο νη δαπάλεο 

ζχληαμεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (ΞΞΔ), ηνπ Πρεδίνπ 

Αζθάιεηαο θαη γείαο, ηνπ Φαθέινπ Αζθάιεηαο θαη γείαο ηνπ Έξγνπ (ΠΑ – ΦΑ), ηνπ Κεηξψνπ 

Έξγνπ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ 

πνπ πξνβιέπνληαη ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

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 εθπξφζσπν 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 εληνπηδφκελσλ κε 

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ν.Θ.Ω. 
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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 φζν θαη ηα 

ππάξρνληα έξγα θαη ην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη 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 θ.ι.π., θαζψο θαη νη 

δαπάλεο γηα ηελ απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ, ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ 

νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα 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 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 ηε 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 Έξγνπ. 

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 

ηε δηαθίλεζε βαξέσο εμνπιηζκνχ ηνπ Αλαδφρνπ (π.ρ. κεηαθνξηθψλ κέζσλ κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, 

εξππζηξηνθφξσλ κεραλεκάησλ θ.ι.π.), 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 ΔΠ 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 πξνθχπηνπλ απφ ηε κεζνδνινγία θαηαζθεπήο ηνπ Αλαδφρνπ θαη απαηηνχληαη 

γηα ηελ αζθαιή δηαθίλεζε εμνπιηζκνχ θαη πιηθψλ θαηαζθεπήο ηνπ Έξγνπ (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 

απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ. 
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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 

ηδηαίηεξε 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 επζηάζεηαο πξαλψλ, κειέηεο ηθξησκάησλ, κειέηεο εμπγίαλζεο εδάθνπο θ.ι.π. 

1.30 Νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο, ηελ Ξνιενδνκία θαη ηνπο Νξγαληζκνχο Θνηλήο Ωθειείαο (Γ.Δ.Θ.Ν. ή Ν.Θ.Ω.), 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 Έξγν 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 γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε κε αξ. 

πξση. ΓΗΞΑΓ/νηθ./369/15.10.2012 Δγθχθιην 27 ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, 

πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζηελ Δ.Π.., ζηα ινηπά Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο θαη ζηε ινηπή 

ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

1.34 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 θ.ι.π.), 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 δε ιάβεη κέηξα γηα 

λα απνηξέςεη ηελ είζνδν θεξηψλ πιψλ απφ ηηο ρσκαηνπξγηθέο, θπξίσο, ή άιιεο εξγαζίεο. 

1.35 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 (Ν.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα 

θαηαλεκεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίεο αιιά αθνξνχλ ζπλνιηθά ην θφζηνο ηνπ έξγνπ φπσο 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.ι.π., 

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%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ εξγαζηψλ, 

φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Ρηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

(α) Πηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεηο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο: 

(1) Δμαζθάιηζεο θαη δηαξξχζκηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ, γηα ηελ ελέγεξζε θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ 

εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, π.ρ. γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή 

άιισλ, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
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(2) Αλέγεξζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ ή άιισλ, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(3) Ξεξίθξαμεο ή/θαη δηαηάμεσλ επηηήξεζεο εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ, 

εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

(4) Δμνπιηζκνχ θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ιεηηνπξγηθήο 

εηνηκφηεηαο, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο, 

θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

(5) Απνκάθξπλζεο θχξησλ θαη βνεζεηηθψλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ, 

θαζψο θαη νη δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ησλ ρψξσλ θαηά ηξφπν απνδεθηφ θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

εγθεθξηκέλνπο Ξεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

(6) Θηλεηνπνίεζεο (εηζθφκηζεο ζην εξγνηάμην) ηνπ απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ γεληθήο ρξήζεο (π.ρ. γεξαλνί, 

νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ), φπσο πξνβιέπεηαη ζην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ έξγνπ θαη 

απνθηλεηνπνίεζεο κε ην πέξαο ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ απαζρφιεζεο. 

(7) Νη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΠΑ/ΦΑ (Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο/Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο), 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

(8) Νη δαπάλεο ζπκπιήξσζεο ησλ ΠΑ/ΦΑ (Πρέδην Αζθάιεηαο θαη γείαο / Φάθεινο Αζθάιεηαο θαη γείαο), 

ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

(9) Γηα θφξνπο 

(10) Γηα εγγπεηηθέο 

(11) Αζθάιηζεο ηνπ έξγνπ 

(12) Ξξνζπκβαηηθνχ ζηαδίνπ 

(13) Γηάζεζεο κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 

(14) Γηα επηζθαιή έμνδα πάζεο θχζεσο (π.ρ. εμεχξεζεο ρψξσλ γξαθείσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ, απαηηήζεσο γηα κειέηεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ πνξεία ησλ 

εξγαζηψλ, εθηεηακέλεο δηαθσλίεο θαη απαίηεζε ηζρπξήο λνκηθήο ππνζηήξημεο, απαηηήζεηο γηα κέηξα 

πξνζηαζίαο απφ κε ιεθζείζεο ππφςε αθξαίεο επηηφπνπ ζπλζήθεο, θινπέο κε θαιππηφκελεο απφ 

αζθάιηζε). 

(β) Σξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ δαπάλεο: 

(1) Σξήζεσο – ιεηηνπξγίαο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη επθνιηψλ (πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ Ξεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ) 

(2) Ξξνζσπηθνχ γεληθήο επηζηαζίαο θαη δηνίθεζεο ηνπ Αλαδφρνπ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε κφληκεο θαη 

απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζην έξγν (ζε πεξίπησζε κε κφληκεο θαη απνθιεηζηηθήο απαζρφιεζεο ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο απαζρφιεζεο θαη ε δηαζεζηκφηεηα ζην έξγν). Αλεγκέλεο πεξηιακβάλνληαη 

θαη νη δαπάλεο γηα ηηο πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Ρν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη 

επηζηάηεο, κε εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν (π.ρ. ρσκαηνπξγηθά, ηερληθά, αζθαιηηθά) δελ πεξηιακβάλνληαη. 

(3) Λνκηθήο ππνζηήξημεο 

(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc κεηάθιεζε 

(5) Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο πξνζσπηθνχ π.ρ. ρξήζε απηνθηλήησλ 

(6) Ιεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ 
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(7) Κεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο. 

(8) Ππληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν. 

(9) Ρφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

(10)  Ρν αλαινγνχλ, ζε ζρέζε κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο,  θφζηνο έδξαο 

επηρείξεζεο ή/θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο 

  

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

Πχκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ. 4281/14 (ΦΔΘ Α / 160 / 8.8.2014), γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε πξάμεηο ππαγφκελεο ζε Φ.Ξ.Α., ππφρξενο γηα 

ηελ απφδνζε ηνπ Φ.Ξ.Α. ζην δεκφζην θαζίζηαηαη ν Θχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ιήπηεο ηνπ ηηκνινγίνπ, αληί ηνπ 

Αλαδφρνπ – εξγνιήπηε, πνπ είλαη ν εθδφηεο ηνπ ηηκνινγίνπ (αληηζηξνθή ππνρξέσζεο). 

 

Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη παξεκθεξψλ 

πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην, απνδεθηά 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, 

GRP θ.ι.π. 

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 πξνζηαζίαο, ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 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 (12mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο πιάθαο ζε επηθάλεηα ζπκβαηηθήο 

πιάθαο πάρνπο 12mm, 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 ΒΛ ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο κεγαιχηεξν απφ ην πιάηνο ηεο ζπκβαηηθήο ηαηλίαο ηνπ παξφληνο 

Ρηκνινγίνπ (240mm), ζα γίλεηαη αλαγσγή ηνπ κήθνπο ηεο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηαηλίαο ζε κήθνο ζπκβαηηθήο 

ηαηλίαο πιάηνπο 240mm, κε βάζε ην ιφγν: 

ΒΛ/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 παξόληνο Ρηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηε ζήκαλζε [*] παξαπιεύξσο ηεο 

αλαγξαθόκελεο ηηκήο ζε ΔΟΩ δε ζπκπεξηιακβάλνπλ ηε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, 

θαηά πεξίπησζε, πιηθώλ ή πξντόλησλ. 

Ζ Γεκνπξαηνύζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηε δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ θαζνξίδνληαη νη αθόινπζεο 

ηηκέο κνλάδαο ζε € / m³.km. 

Πε αζηηθέο πεξηνρέο  

– απφζηαζε  5 km 0,28  

– απφζηαζε ≥ 5 km 0,21  

Δθηόο πόιεσο   

νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

– απφζηαζε < 5 km 0,20  

– απφζηαζε ≥ 5 km 0,19  

νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

– απφζηαζε <5 km 0,25  

– απφζηαζε ≥ 5 km 0,21  

εξγνηαμηαθέο νδνί   

– απφζηαζε < 3 km 0,22  

– απφζηαζε ≥ 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 πξνζδηνξηζκό ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] ησλ άξζξσλ 

ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξώληαη ζε θπβηθά κέηξα (m³), θαηά 

ηνλ ηξόπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν. 

Πε θακία πεξίπησζε δελ εθαξκόδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε άιιε 

πξνζαύμεζε θαη ν ππνινγηζκόο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνύκελα m³ θάζε εξγαζίαο, όπσο 

θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξόλ ηηκνιόγην, πξνζηίζεηαη 

ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ 

εθάζηνηε θαζνξηδόκελν θσδηθό αλαζεώξεζεο (δελ πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεώξεζε 

ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ). 
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Πεκεηώλεηαη όηη: 

Πηα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξεηαη θαη ν αξηζκφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηγξαθηθνχ Ρηκνινγίνπ 

δξαπιηθψλ Έξγσλ θαη ν αξηζκφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Ξεξηγξαθηθνχ Ρηκνινγίνπ Έξγσλ Νδνπνηίαο, εθφζνλ ππάξρεη 

αληίζηνηρν άξζξν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζην παξφλ ηηκνιφγην έρνπλ ζπληαρζεί θαη λέα άξζξα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα 

Ξεξηγξαθηθά Ρηκνιφγηα δξαπιηθψλ Έξγσλ, Έξγσλ Νδνπνηίαο θαη Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ηνπ πνπξγείνπ πνδνκψλ &   

Κεηαθνξψλ, αιιά θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ. Πηα λέα απηά άξζξα (ηα νπνία κπνξεί λα 

είλαη ζχλζεηα θαη κε ζπλεπηπγκέλεο ηηκέο κνλάδνο), εθφζνλ πεξηιακβάλνληαη εξγαζίεο νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη ζε 

επηκέξνπο άξζξα ησλ εγθεθξηκέλσλ Ξεξηγξαθηθψλ Ρηκνινγίσλ, απηνχζηα ή κε, ηα επηκέξνπο απηά άξζξα αλαθέξνληαη 

σο "Ξεξηιακβαλφκελα άξζξα" ή “Πρεηηθά Ξεξηιακβαλφκελα άξζξα” αληίζηνηρα. 

Ρέινο, ζηα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ γίλεηαη αλαθνξά ζηηο εγθεθξηκέλεο Δζληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο 

(Δ.Ρ.Δ.Ξ) θαη‟ εθαξκνγή ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/273 (ΦΔΘ 2221/30-7-2012) ηνπ Αλαπιεξσηή 

πνπξγνχ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζέκα: «Έγθξηζε ηεηξαθνζίσλ 

ζαξάληα (440) Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΡΔΞ), κε ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα Γεκφζηα Έξγα». 

Γεδνκέλεο ηεο ππ. αξ. ΓΘΞ/νηθ.1211/01-08-2016 (ΦΔΘ 2524/Β/2016) Απφθαζεο θαη ηεο ζρεηηθήο Δγθπθιίνπ 17/2016 

(αξ. πξση. ΓΘΞ/νηθ./1322/7-9-2016) κε ζέκα: «Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ γηα ηελ 

αλαζηνιή ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο πελήληα ελλέα (59) Διιεληθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ (ΔΙΝΡ–ΔΡΔΞ)» θαη 

ησλ ππ. αξ. ΓΗΞΑΓ/ΝΗΘ/469/23-9-2013 (ΦΔΘ:2542/Β/10-10-2013), ΓΗΞΑΓ/νηθ.628/7-10-2014 (ΦΔΘ:2828/Β/21-10-

2014) θαη ΓΗΞΑΓ/νηθ.667/30-10-2014 (ΦΔΘ:3068/Β/14-11-2014) Απνθάζεσλ θαη ησλ ζρεηηθψλ Δγθπθιίσλ 30/2013 

(ΓΗΞΑΓ/νηθ/508/18-10-2013), 22/2014 (ΓΗΞΑΓ/νηθ/658/24-10-2014), 26/2014 (ΓΗΞΑΓ/νηθ/154/11-12-2014) πεξί 

αλαζηνιήο ηεο ππνρξεσηηθήο εθαξκνγήο άιισλ (9) ελλέα ΔΡΔΞ θαη ηεο αληηθαηάζηαζήο ηνπο απφ δέθα (10) λέεο 

ΞΔΡΔΞ, φπνπ ζην παξφλ ηηκνιφγην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ππφςε ΔΡΔΞ θαη γηα φζν ηζρχεη ε αλαζηνιή ηεο εθαξκνγήο 

ηνπο, ζα γίλεηαη εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ ΞΔΡΔΞ, φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ζην ηεχρνο 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

Σξεζηκνπνηνύκελεο κνλάδεο θαη ζύκβνια: 

km = ρηιηφκεηξα 

Κ, κ, m = κέηξα 

ΚΚ, κκ  = κέηξα κήθνπο 

ΚΒ, κβ  = κέηξα βάζνπο 

Κ², m² = ηεηξαγσληθά κέηξα 

Κ³, m³ = θπβηθά κέηξα 

CM, cm = εθαηνζηά 

CM², cm² = ηεηξαγσληθά εθαηνζηά 

CM³, cm³ = θπβηθά εθαηνζηά 

mm = ρηιηνζηά 

mm² = ηεηξαγσληθά ρηιηνζηά 

INS, '' = ίληζεο 

kg = ρηιηφγξακκα 

ηεκ = ηεκάρηα 

h = ψξα 

 €     = ΔΟΩ
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ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 

 

ΝΚΑΓΑ Α: Θαηαζθεπή - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
(ζχκθσλα κε ηελ Νκάδα Γ ηεο αξηζκ. ΓΛΠγ/νηθ.38107/ΦΛ466 –ΦΔΘ1956/07.06.17) 

 
ΑΟΘΟΝ 1ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 

D=0,200κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 

έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία κε βάζνο νξύγκαηνο έσο 6,00κ.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 

12.10.03, 12.12.01, 12.30.02.23, 16.09  
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (25%), ΓΟ 6082.1 (15%), ΓΟ 6068 (28%), ΓΟ 6069 (8%), ΓΟ 6711.2 (8%), ΝΓΝ 4521.Β 
(16%).  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΝD 200 mm, κε 
ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο 

αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ D=0,20κ., ππφ ην 
νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 
θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο 

δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπο) , θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  
 

Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 

αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.    
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

 (Άξζξα 3.10.02.01, 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
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Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 

Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

 (Πρεη. άξζξα 3.11.02.01, 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
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 γ) Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

δ)   Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 
δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 

(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 

Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
 

Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 

απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ.  
 

ζη)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ 
εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
 (Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 

ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 

δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Πηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν 

ηεκαρηζκφο ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε 
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ησλ εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 

 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
       

 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
 
η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
 
(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 

(„Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 

41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 

Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 

ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 
ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 
ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 
 

(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 
ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 

δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 
αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Ξεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο 

ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο θαη πψκα 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
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Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
 
κ)   Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, δηακέηξνπ DN/ΝD = 200 mm, κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3. 

 

(Πρεη. άξζξν 12.30.02.23 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΝD 200 mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά 
ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, 

εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 200 mm (ηππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή 
δηάκεηξν [DN/OD]= 200 mm). 
 

 
Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 

stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  
Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν ε 
εμσηεξηθή (DN/OD, outer diameter). 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζπλδεζκνινγίαο (φπνπ 
απαηηεζνχλ) θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν 

θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 
ζηεγαλφηεηαο. 

 
λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 

(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 

ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

 (Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 05-03-03-00 "Πηξψζεηο νδνζηξσκάησλ απφ αζχλδεηα 
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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 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. 

 
π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

 
 (Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
       
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ.   
 

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

θαη ηνπ φινπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 

Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΝD 200 mm, κε 

ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ D=0,20κ. ππφ ην 
νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, 
νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ 
θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

νηνλδήπνηε κεηαθνξψλ πιηθψλ θαη πξντφλησλ (φπνπ απαηηεζνχλ), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα 
εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δθαηόλ ηξηάληα        
 Αξηζκεηηθώο: (130,00€) 
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ΑΟΘΟΝ 2ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 
D=0,300κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 
έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο έσο 6,00κ.  

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 
12.10.03, 12.12.01, 12.30.02.25, 16.09  
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (29%), ΓΟ 6082.1 (13%), ΓΟ 6068 (22%), ΓΟ 6069 (7%), ΓΟ 6711.4 (12%), ΝΓΝ 4521.Β 

(12%), ΓΟ 6087 (5%).  
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΝD 315 mm, κε 
ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο 
αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ D=0,30κ. ππφ ην 

νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 
θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, 
νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ 

θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  
 

Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 
δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο 

εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή ππνζεκειίσζεο ηνπο) , θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ 
απαηηεζεί.  

 
Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.      
  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

 
(Πρεη. άξζξα 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
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Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

  
 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

γ)   Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
δ)   Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 

κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ. 
 
ζη)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ 

εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 

απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 

ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 
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ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
 

(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 
θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 

 
Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 

ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 

ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 

Πηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 

ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 
ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 
ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 

δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 
Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 

αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Ξεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο 
ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο θαη πψκα 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
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κ)   Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, δηακέηξνπ DN/ΝD = 300 mm, κε ιεία 

εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.30.02.25 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΝD 315 mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά 

ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, 
εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 315 mm θαη ζσηεξηθήο δηακέηξνπ 300 mm (ηππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/OD]= 315 mm). 

 
 

Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 
stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  

Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 
outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ 
ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε 
ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ ζηεγαλφηεηαο. 

 
λ)   Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  
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 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. 

 

π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ.   
 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΝD 315 
mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 

D=0,30κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 

ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία.  
 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δθαηόλ εμήληα πέληε        

 Αξηζκεηηθώο: (165,00€) 
 
 

 
ΑΟΘΟΝ 3ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 

D=0,350κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 

έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο έσο 6,00κ.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 
12.10.03, 12.12.01, 12.30.02.26, 16.09  
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θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN8, δηακέηξνπ DN/ΝD 
400 mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 

D=0,350κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 

ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία.  
 
Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 

θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 
θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο 
δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 

ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  
 
Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       

  
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 
(Πρεη. άξζξα 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
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Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 
(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

γ)   Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

 
δ)   Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  

 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ.  
 
ζη)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ 

εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 

εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 

ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 

(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 

απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 

Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 
ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 

ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 
ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 
δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 

 
Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 
αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Ξεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο 

ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο θαη πψκα 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 

Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 
πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
 

κ)   Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN8, 
DN/ΝD 400mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 
13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.30.02.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΝD 400 mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά 

ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, 
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εμσηεξηθήο δηακέηξνπ 400 mm θαη εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 344 mm. (ηππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 
ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν [DN/OD]= 400 mm). 

 
 
Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 
stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  
Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 

outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζπλδεζκνινγίαο (φπνπ 

απαηηεζνχλ) θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν 
θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 

ζηεγαλφηεηαο. 
 
λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  

 

Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
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Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ παξαζθεπάζκαηνο 
θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ 
 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΟD 

400mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δακησλίοσς, διαμέτρου 

D=0,350μ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία.  
 
 

3.1    Γηα όιεο ηηο πεξηνρέο εθηόο ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο.  
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (26%), ΓΟ 6082.1 (11%), ΓΟ 6068 (15%), ΓΟ 6069 (9%), ΓΟ 6711.6 (20%), ΝΓΝ 
4521.Β (13%), ΓΟ 6087 (6%).  

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δθαηόλ εβδνκήληα πέληε        
 Αξηζκεηηθώο: (175,00€) 

 
3.2    Απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (8%), ΓΟ 6082.1 (50%), ΓΟ 6068 (8%), ΓΟ 6069 (8%), ΓΟ 6711.6 (16%), ΝΓΝ 
4521.Β (10%). 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δθαηόλ ελελήληα        
 Αξηζκεηηθώο: (190,00€) 
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ΑΟΘΟΝ 4ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 
D=0,400κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 

έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00κ.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.11.02.01, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 12.10.03, 12.12.01, 
12.30.01.22, 16.09  

 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN8, δηακέηξνπ DN/ΗD 
400 mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, διαμέτρου 

D=0,400μ ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  
 
Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή πθηζηάκελσλ αγσγψλ 

ή θαηά ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ κε ην θξεάηην ηνπ πθηζηάκελνπ απνδέθηε θαη ε δηακφξθσζε εζσηεξηθήο πηψζεο 
ζε απηφλ εθφζνλ απαηηεζεί, θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ 
ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ 

ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο 
ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή ππνζεκειίσζεο ηνπο) , θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  
 

Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 

αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       
  
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
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εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 

θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
γ)   Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
 
δ)   Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 

κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ.  
 
ζη)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ 

εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 

απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
δ) Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 

ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 
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ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
 

(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 
θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 

 
Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 

ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 

ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 

Πηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 

ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 
ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 
ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 

δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 
 

Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 
αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Ξεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο 

ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο θαη πψκα 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 

Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 
πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
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κ)   Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, δηακέηξνπ  DN/ΗD = 400 mm, κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3. 

 

(Πρεη. άξζξν 12.30.01.22 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΗD=400 mm κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά 
ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 400 mm (ηππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή 

δηάκεηξν [DN/ΗD]= 400 mm). 
 

Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 
stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  

Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 
outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζπλδεζκνινγίαο (φπνπ 
απαηηεζνχλ)  θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν 
θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 

ζηεγαλφηεηαο. 
 
λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 

ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  
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 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. 

 

π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 400 

mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 

D=0,400κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 

ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία.  

 
 
4.1  Γηα όιεο ηηο πεξηνρέο εθηόο ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο. 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (27%), ΓΟ 6082.1 (12%), ΓΟ 6068 (18%), ΓΟ 6069 (8%), ΓΟ 6711.6 (18%), ΝΓΝ 

4521.Β (12%), ΓΟ 6087 (5%).  
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ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα        
 Αξηζκεηηθώο: (200,00€) 

 
 

4.2 Απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο. 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (6%), ΓΟ 6082.1 (44%), ΓΟ 6068 (10%), ΓΟ 6069 (8%), ΓΟ 6711.6 (18%), ΝΓΝ 

4521.Β (12%), ΓΟ 6087 (2%).  
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα  είθνζη      

 Αξηζκεηηθώο: (220,00€) 
 

 
 

 
ΑΟΘΟΝ 5ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 

D=0,400κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 
έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο από 4,00κ. έσο 8,00κ.  

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.10.02.03, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.11.02.03, 3.12, 3.13, 4.01.01, 
4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 12.10.03, 12.12.01, 12.30.01.22, 16.09  
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 400 
mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 
D=0,400κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο απφ 4,00κ. έσο 8,00κ. απφ 
ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε 

νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 

πξνο ιεηηνπξγία.  
 

Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή πθηζηάκελσλ αγσγψλ 
ή θαηά ηε ζχλδεζε ησλ λέσλ κε ην θξεάηην ηνπ πθηζηάκελνπ απνδέθηε θαη ε δηακφξθσζε εζσηεξηθήο πηψζεο 
ζε απηφλ εθφζνλ απαηηεζεί, θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ 

ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ 
ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο 
ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  

 
Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       
  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

 
 (Πρεη. άξζξα 3.10.02.01, 3.10.02.02 θαη 3.10.02.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 8,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 
πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 

ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01, 3.11.02.02 θαη 3.11.02.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), φηαλ απηφ επηηξέπεηαη απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο, ελ μεξψ ή 

κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 
08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
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Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ,  πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 

  
 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 8,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 

ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 
γ)   Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

 
δ)   Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

 
ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 

κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ.  
 
ζη)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ 

εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 
 

(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 

πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
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Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 

απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 

ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 
 

ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 

(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 

(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 

41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 

Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 

Πηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 
ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 
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ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 
ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 

δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 
Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 

αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Ξεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο 
ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο θαη πψκα 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
 
κ)   Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, δηακέηξνπ  DN/ΗD = 400 mm, κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3. 

 

(Πρεη. άξζξν 12.30.01.22 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΗD=400 mm κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά 
ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 400 mm (ηππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή 

δηάκεηξν [DN/ΗD]= 400 mm). 
 
Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 
stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  

Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 
outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζπλδεζκνινγίαο (φπνπ 
απαηηεζνχλ)  θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν 
θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 

ζηεγαλφηεηαο. 
 
λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 πεξηιακβάλνληαη: 
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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 

ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 
ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 
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Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 400 

mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 
D=0,400κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο απφ 4,00κ. έσο 8,00κ. απφ 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  
 

 
5.1  Γηα όιεο ηηο πεξηνρέο εθηόο ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο. 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (29%), ΓΟ 6082.1 (12%), ΓΟ 6068 (26%), ΓΟ 6069 (6%), ΓΟ 6711.6 (14%), ΝΓΝ 4521.Β 

(9%), ΓΟ 6087 (4%). 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα πελήληα πέληε        

 Αξηζκεηηθώο: (255,00€) 
 
 

5.2 Απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο. 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (8%), ΓΟ 6082.1 (45%), ΓΟ 6068 (16%), ΓΟ 6069 (6%), ΓΟ 6711.6 (14%), ΝΓΝ 
4521.Β (9%), ΓΟ 6087 (2%).  

 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα  νγδόληα      
 Αξηζκεηηθώο: (280,00€) 

 

 
 

ΑΟΘΟΝ 6ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 
D=0,450κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 
έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00κ.  

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.11.02.01, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 12.10.03, 12.12.01, 
12.30.01.23, 16.09  
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (21%), ΓΟ 6082.1 (13%), ΓΟ 6068 (23%), ΓΟ 6069 (7%), ΓΟ 6711.7 (22%), ΝΓΝ 4521.Β 
(10%), ΓΟ 6087 (4%).  

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 500 
mm (ιφγσ κε χπαξμεο αγσγψλ DN/ΗD=450 mm), κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή 
επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα 

θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ D=0,450κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε 
βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε 
ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ 

εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ 
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ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, 
πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  

 
Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 

θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο  ρψξνπ θαη χπαξμεο 
δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  

 
Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       

  
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 
(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 
 (Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
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εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 

  
 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
γ)   Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 

(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
 

δ)   Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  
ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 
 

(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 

Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
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Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 

άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ.  

 
ζη)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ 

εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 

εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 

απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
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Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 

ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 

 
Πηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 
ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 

ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 

ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 
δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 

Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 
αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Ξεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο 
ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο θαη πψκα 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
 

κ)   Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, δηακέηξνπ  DN/ΗD = 500 mm, κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.30.01.23 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΗD=500 mm (ιφγσ κε χπαξμεο αγσγψλ DN/ΗD=450 mm) κε ιεία εζσηεξηθή θαη 
απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά 

ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 500 mm (ηππνπνίεζε 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΗD]= 500 mm). 
 

 
 
Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 
stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  

Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 
outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ,  ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζπλδεζκνινγίαο (φπνπ 
απαηηεζνχλ) θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

47 

θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 
ζηεγαλφηεηαο. 

 
λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
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 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 500 

mm (ιφγσ κε χπαξμεο αγσγψλ DN/ΗD=450 mm), κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή 
επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα 
θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ D=0,450κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε 

βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε 
ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ 
εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ 

ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, 
πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα ζαξάληα        
 Αξηζκεηηθώο: (240,00€) 
 

 
 

ΑΟΘΟΝ 7ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 

D=0,450κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 
έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο από 4,00κ. έσο 6,00κ.  

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 

12.10.03, 12.12.01, 12.30.01.23, 16.09  
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (21%), ΓΟ 6081.2 (3%), ΓΟ 6082.1 (12%), ΓΟ 6068 (26%), ΓΟ 6069 (6%), ΓΟ 6711.7 
(19%), ΝΓΝ 4521.Β (10%), ΓΟ 6087 (3%).  

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 500 

mm (ιφγσ κε χπαξμεο αγσγψλ DN/ΗD=450 mm), κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή 
επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα 
θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ D=0,450κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε 

βάζνο απφ 4,00κ. έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε 
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νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ 
ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ 

ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, 
πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  
 

Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 
θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο 

δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  
 

Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       
  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

 
(Πρεη. άξζξα 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
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ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 

θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 
πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ. 
 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 

(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
 

δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  
ε)  Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 
 

(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 

Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
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Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 

άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ. 

 
ζη)  Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε 

ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 

εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 

απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
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Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 

ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 

 
Πηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 
ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 

ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 

ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 
δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 

Ζ ηηκή αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 
αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Ξεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε δηαηξεηηθήο 
ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο θαη πψκα 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
 

κ)   Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, δηακέηξνπ  DN/ΗD = 500 mm, κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.30.01.23 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΗD=500 mm (ιφγσ κε χπαξμεο αγσγψλ DN/ΗD=450 mm) κε ιεία εζσηεξηθή θαη 
απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά 

ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 500 mm (ηππνπνίεζε 
νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΗD]= 500 mm). 
 

Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 
stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  

Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 
outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 

 
Πηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ, ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζπλδεζκνινγίαο (φπνπ 
απαηηεζνχλ) θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν 

θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 
ζηεγαλφηεηαο. 
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λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 

ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  
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ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 

Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΗD 500 mm 
(ιφγσ κε χπαξμεο αγσγψλ DN/ΗD=450 mm), κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή 

επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα 
θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ D=0,450κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε 
βάζνο απφ 4,00κ. έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε 

νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ 
ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ 
ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, 

πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  
 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα εβδνκήληα        

 Αξηζκεηηθώο: (270,00€) 
 

 

 
 

ΑΟΘΟΝ 8ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 
D=0,500κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 
έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00κ.  

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.11.02.01, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 12.10.03, 12.12.01, 
12.30.01.23, 16.09  
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (26%), ΓΟ 6082.1 (12%), ΓΟ 6068 (18%), ΓΟ 6069 (7%), ΓΟ 6711.7 (22%), ΝΓΝ 4521.Β 
(11%), ΓΟ 6087 (4%).  

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 500 
mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 

D=0,500κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 

ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
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εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία.  

 
Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 

θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο 
δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  

 
Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       

  
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 
(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 
(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
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εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 

  
 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 

(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 

κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
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άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ.  
 
ζη) Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε 

ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 

εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 

απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 

ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 

ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 

(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 

(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 

41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
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Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 

ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 

ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 

Πηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 

ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 
ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 
ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 

δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 
Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 

αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε 
δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο 
θαη πψκα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 

 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 
πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 

 
κ)   Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 

δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, δηακέηξνπ  DN/ΗD = 500 mm, κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3. 

 

(Πρεη. άξζξν 12.30.01.23 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 

ηνηρψκαηνο, SN8, DN/ΗD=500 mm κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά 
ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, 
εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 500 mm (ηππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή 

δηάκεηξν [DN/ΗD]= 500 mm). 
 
Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 
stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  
Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 

outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ,  ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζπλδεζκνινγίαο (φπνπ 
απαηηεζνχλ) θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν 
θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 

ζηεγαλφηεηαο. 
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λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή  πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  
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ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 500 
mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 

D=0,500κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα 
ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 

ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία.  

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα ζαξάληα πέληε        
 Αξηζκεηηθώο: (245,00€) 

 
 
 

 
ΑΟΘΟΝ 9ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 

D=0,500κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 
έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο από 4,00κ. έσο 6,00κ.  

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 

12.10.03, 12.12.01, 12.30.01.23, 16.09  
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (27%), ΓΟ 6081.2 (5%), ΓΟ 6082.1 (11%), ΓΟ 6068 (26%), ΓΟ 6069 (6%), ΓΟ 6711.7 
(17%), ΝΓΝ 4521.Β (8%). 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 500 

mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 
D=0,500κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο απφ 4,00κ. έσο 6,00κ. απφ 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα 
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κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  

 
Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 

θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο 
δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  

 
Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 

θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       

  
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 
(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 
πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 

ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
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θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 
δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
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Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 

άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ.  

 
ζη)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ 

εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 

εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 

απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
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Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 

ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 

 
Πηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 
ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 

ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 

ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 
δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 

Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 
αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε 
δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο 

θαη πψκα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
 

κ)   Γίθηπα  απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, δηακέηξνπ  DN/ΗD = 500 mm, κε ιεία 
εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.30.01.23 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή δηθηχνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ 
ηνηρψκαηνο, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969 κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, θαη ηππνπνίεζε 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν [DN/ΗD]= 500 mm. 
 
Νη ζσιήλεο πξνζδηνξίδνληαη αθ‟ ελφο κελ κε βάζε ηελ δαθηπιηνεηδή αθακςία (ring stiffness), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

ISO 9969, ε νπνία κεηξάηαη ζε kN/m2 δηαηνκήο ηνηρψκαηνο αγσγνχ (ραξαθηεξηζηηθφ κέγεζνο SN = ring 
stiffness class = θαηεγνξία δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο) θαη αθ‟ εηέξνπ κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN.  
Πχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, 

outer diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ,  ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζπλδεζκνινγίαο (φπνπ 
απαηηεζνχλ)  θαη ησλ αληηζηνίρσλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο θαη κνπθψλ, ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ, ν 
θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ε επζπγξάκκηζε, ε ζχλδεζε θαη ε εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ δνθηκψλ 

ζηεγαλφηεηαο. 
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λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  
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ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, δηακέηξνπ DN/ΗD 500 
mm, κε ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα, θαηά EΙΝΡ EN 13476-3, 
δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN8 θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ ISO 9969, κε κία κνχθα θαη δχν δαθηπιίνπο, δηακέηξνπ 

D=0,500κ. ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο απφ 4,00κ. έσο 6,00κ. απφ 
ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 

κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα 
κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξηαθόζηα  
 Αξηζκεηηθώο: (300,00€) 

 
ΑΟΘΟΝ 10ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 

D=0,600κ. από νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο ζεηξάο 150, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 

έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00κ.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.11.02.01, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 9.10.03, 12.10.03, 12.12.01, 

12.01.01.05, 16.09  
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (20%), ΓΟ 6082.1 (9%), ΓΟ 6068 (16%), ΓΟ 6326 (20%), ΓΟ 6551.5 (26%), ΝΓΝ 4521.Β 
(9%).  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο, δηακέηξνπ D 600 mm, κε εζσηεξηθή 
κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά θαη κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

681-1, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία.  
 
Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 

θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 
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θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο  ρψξνπ θαη χπαξμεο 
δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 

ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  
 
Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 
(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
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Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 

θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε)  Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 
δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 

(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 

Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  

 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 

άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ.  
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ζη) Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε 
ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 

ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 

 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

η)   Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. 
 
(Πρεη. άξζξν 9.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C12/15, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 

(ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο 
αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 
ζέζε δηάζηξσζεο. 
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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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) 

ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη 

ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 
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. 
 
θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 

 
Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 

ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
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Πηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 

ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 
ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 

ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 
δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 

Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 
αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε 
δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο 

θαη πψκα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
 
κ) Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νπιηζκέλσλ 

ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600mm, ηχπνπ “θακπάλαο”, κε 
εζσηεξηθή κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, θιάζεσο 150 θαη κε ρξήζε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά (SR). 

 

(Πρεη. άξζξν 12.01.01.05 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε 

θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 
MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1. 

 
Νη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 

[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 

[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ]   Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηχπoπ "θακπάλαο" (bell-sochet 

pipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο 
πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 

[ε]  Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο 
ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1916   

 
Ζ δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 
206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ, φπσο επίζεο, θαη νη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη   κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
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Ξξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα 
ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) θαη έηζη έρεη εθαξκνζηεί, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο 

αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
Ξξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, θαη 

έηζη έρεη εθαξκνζηεί, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο 

αληνρήο (ζεηξαο) 150 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1916, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγάλσζεο, ε θνξηνεθθφξησζή ηνπο, νη απαηηνχκελνη έιεγρνη πνηφηεηαο - αληνρήο, νη απαηηνχκελεο 
πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ 

δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ 
ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.  

 
λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
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Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο, δηακέηξνπ D 600 mm, κε εζσηεξηθή 
κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά θαη κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
681-1, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία.  
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξηαθόζηα ζαξάληα  
 Αξηζκεηηθώο: (340,00€) 

 

 
 

 
ΑΟΘΟΝ 11ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 

D=0,600κ. από νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο ζεηξάο 150, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 

έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο από  4,00κ. έσο 6,00κ.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 
9.10.03, 12.10.03, 12.12.01, 12.01.01.05, 16.09  

 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
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Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (16%), ΓΟ 6082.1 (10%), ΓΟ 6068 (23%), ΓΟ 6326 (18%), ΓΟ 6551.5 (24%), ΝΓΝ 4521.Β 
(9%).  

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο, δηακέηξνπ D 600 mm, κε εζσηεξηθή 

κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά θαη κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
681-1, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο απφ  4,00κ. έσο 6,00κ. απφ ηελ 
επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε 

νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  
 

Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 
θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο 

δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  
 

Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 

αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ  4,00κ.έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 
πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 

ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 
(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ  4,00κ.έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
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(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε)  Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 
δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 

(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 

Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  

 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 

άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ.  

 
ζη) Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε 

ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 

ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 

 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
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(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

η)   Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. 
 
(Πρεη. άξζξν 9.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C12/15, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 

(ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο 
αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 
ζέζε δηάζηξσζεο. 

 
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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) 

ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη 

ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 

01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
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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. 
 
θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 

 
Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 

ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 

 
Πηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 

ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 

ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 
ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 

 
(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 
θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 

ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 
δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 

Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 
αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε 
δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο 

θαη πψκα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 
 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 

πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 
 
κ)   Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νπιηζκέλσλ 

ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D600mm, ηχπνπ “θακπάλαο”, κε 
εζσηεξηθή κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, θιάζεσο 150 θαη κε ρξήζε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά (SR). 

 

(Πρεη. άξζξν 12.01.01.05 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε 
θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 
MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1. 

 
Νη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
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[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 

[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ]   Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηχπoπ "θακπάλαο" (bell-sochet 
pipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο 
πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 

[ε]  Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο 

ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1916   

 

Ζ δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 
206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ, φπσο επίζεο, θαη νη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη   κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
   

Ξξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα 
ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) θαη έηζη έρεη εθαξκνζηεί, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο 
αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

 
Ξξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, θαη 
έηζη έρεη εθαξκνζηεί, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο 
αληνρήο (ζεηξαο) 150 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1916, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 

ζηεγάλσζεο, ε θνξηνεθθφξησζή ηνπο, νη απαηηνχκελνη έιεγρνη πνηφηεηαο - αληνρήο, νη απαηηνχκελεο 
πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ 
δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ 

ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.  
 
λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 

(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
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Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο, δηακέηξνπ D 600 mm, κε εζσηεξηθή 
κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά θαη κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
681-1, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο απφ  4,00κ.έσο 6,00κ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  
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ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξηαθόζηα εβδνκήληα  
 Αξηζκεηηθώο: (370,00€) 

 

 
 
ΑΟΘΟΝ 12ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 

D=0,700κ. από νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο ζεηξάο 150, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 
έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00κ. 

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.11.02.01, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 9.10.03, 12.10.03, 12.12.01, 

12.01.01.06, 16.09  
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (18%), ΓΟ 6082.1 (8%), ΓΟ 6068 (13%), ΓΟ 6326 (20%), ΓΟ 6551.6 (32%), ΝΓΝ 4521.Β 
(9%).  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο, δηακέηξνπ D 700 mm, κε εζσηεξηθή 

κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά θαη κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
681-1, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία.  
 
Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή - αλαθαηαζθεπή ησλ 

ππφςε αγσγψλ, θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ αγσγψλ θαη ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ 
ζηνλ λέν αγσγφ φπνπ απαηηεηζεί, ηπρφλ θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ 
δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο 

εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ 
απαηηεζεί.  
 

Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 

αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

 
(Πρεη. άξζξν 3.10.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
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Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξν 3.11.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
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 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε)  Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  

 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 

άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ.  
 
ζη) Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε 

ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 

εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
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ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 
 

ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 

(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
η)  Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. 

 
(Πρεη. άξζξν 9.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C12/15, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 
(ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο 

απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο 

αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 
ζέζε δηάζηξσζεο. 

 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 
πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) 
ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   

 
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη 

ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 

ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 
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Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 

απφ ζθπξφδεκα, 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: 

 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 

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. 

 
θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 

(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 

41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 
απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 

Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 
ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 

ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 
ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 
ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 
ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 
 

(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 
ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 

δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 
Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 

αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε 
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δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο 
θαη πψκα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 

 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 
πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 

 
 
κ) Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νπιηζκέλσλ 

ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800mm, ηχπνπ “θακπάλαο”, κε 
εζσηεξηθή κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, θιάζεσο 150 θαη κε ρξήζε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά (SR). 

 

(Πρεη. άξζξν 12.01.01.06 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε 
θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 
MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1. 

 
Νη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 

[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 

[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ]   Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηχπoπ "θακπάλαο" (bell-sochet 

pipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο 
πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 

[ε]  Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο 
ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1916   

 
Ζ δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 
206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ, φπσο επίζεο, θαη νη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη   κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ 
θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 

   
Ξξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα 
ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) θαη έηζη έρεη εθαξκνζηεί, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο 

αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
Ξξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, θαη 

έηζη έρεη εθαξκνζηεί, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο 

αληνρήο (ζεηξαο) 150 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1916, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγάλσζεο, ε θνξηνεθθφξησζή ηνπο, νη απαηηνχκελνη έιεγρνη πνηφηεηαο - αληνρήο, νη απαηηνχκελεο 
πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ 

δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ 
ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.  
 

λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
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(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
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Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 

αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 

ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο, δηακέηξνπ D 700 mm, κε εζσηεξηθή 
κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά θαη κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

681-1, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 

ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία.  

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξηαθόζηα ελελήληα πέληε  
 Αξηζκεηηθώο: (395,00€) 

 
 
 

ΑΟΘΟΝ 13ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 
D=0,700κ. από νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο ζεηξάο 150, ηνπνζεηεκέλνπ θαη 
έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο νξύγκαηνο από  4,00κ. έσο 6,00κ. 

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10,  5.05.02, 
9.10.03, 12.10.03, 12.12.01, 12.01.01.06, 16.09  

 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (20%), ΓΟ 6082.1 (9%), ΓΟ 6068 (20%), ΓΟ 6326 (17%), ΓΟ 6551.6 (27%), ΝΓΝ 4521.Β 

(7%).  
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο, δηακέηξνπ D 700 mm, κε εζσηεξηθή 
κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά θαη κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
681-1, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο απφ  4,00κ.έσο 6,00κ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  

 
Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή - αλαθαηαζθεπή ησλ 
ππφςε αγσγψλ, θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ αγσγψλ θαη ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ 

ζηνλ λέν αγσγφ φπνπ απαηηεηζεί, ηπρφλ θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ 
δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο 
εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ 

απαηηεζεί.  
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Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 

ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 
αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 
(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ  4,00κ.έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 

θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ  4,00κ.έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 
πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ. 
 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε)  Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  

 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 
απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ.  
 
ζη) Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε 

ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 
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(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 

εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 
ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 

 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 
εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 

ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
η)  Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. 
 

(Πρεη. άξζξν 9.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 

C12/15, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο 
(ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο 
απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο 
αδξαλψλ πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 

ζέζε δηάζηξσζεο. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε  δαπάλε ηεο εθάζηνηε 

απαηηνχκελεο πνζφηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ (αληνρήο, 
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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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) 

ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη 
ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 
Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 

01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 
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. 
 

θ)   Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο. 
 
(Πρεη. άξζξν 12.10.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Αγσγνί απνρέηεπζεο αθαζάξησλ κε ζσιήλεο απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο SDR 
41, DN 160 mm, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1401−1, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-06-02-02 "Γίθηπα 

απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U". 
 
Νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν), 

ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 
ζσιήλα πξνο ην πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ δείθηε δαθηπιηνεηδνχο αθακςίαο SN. 

 
Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ηφζν γηα ζσιήλεο κε απφιεμε ηχπνπ θακπάλαο κε ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηεγαλνπνίεζεο (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681.1), φζν θαη γηα ζσιήλεο κε επζχγξακκα άθξα πνπ ζπλδένληαη κε 

ζπγθνιινχκελν δαθηχιην (κνχθα). 
 
Πηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 
ζσιήλσλ θαη ησλ δαθηπιίσλ ζηεγάλσζεο ή ζπγθφιιεζεο (θαη ηεο απαηηνχκελεο πξνο ηνχην θφιιαο). 

β. Ζ δηάζεζε ηνπ απαηηνπκέλνπ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ γηα ηνλ ρεηξηζκφ θαη ηελ ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ. 

γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, νη ζπλδέζεηο ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, νη 
ζπλδέζεηο ηνπ αγσγνχ κε ηα θξεάηηα ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα. 

 
ι)   Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U. 
 

(Πρεη. άξζξν 12.12.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζέγγηζε θαη ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιελψζεσλ 

θαηαζθεπαζκέλσλ απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν πνιπβηλπινρισξίδην (PVC-U), κε κεραληθή ζχλδεζε ή κε 
ζπγθφιιεζε, αλαιφγσο ηνπ ηχπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ. Ππκπεξηιακβάλνληαη νη αληίζηνηρνη ειαζηηθνί 

δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη ηα απαηηνχκελα πιηθά ζπγθφιιεζεο. 
 
Ρν άξζξν αθνξά ζηα ηππνπνηεκέλα ζπγθνιιεηά ζακάξηα κε κνχθα απφ PVC γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ 

αθαζάξησλ κε ην δίθηπν. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δηάλνημε νπήο ζην ηνίρσκα ηνπ αγσγνχ κε ρξήζε 
δηαηξεηηθήο ζπζθεπήο ζσιελψζεσλ, ε πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ αγσγνχ γηα ηελ ζπγθφιιεζε, θαζψο 
θαη πψκα νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 160 mm, γηα ηελ πεξίπησζε αλακνλψλ ζπλδέζεσλ. 

 
Ζ νλνκαζηηθή δηάκεηξνο γηα ηα εηδηθά ηεκάρηα (ζακάξη/κνχθα) ζα είλαη εθείλε πνπ ρξεηάδεηαη θαηά 
πεξίπησζε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζνχλ νη πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο. 

 
κ) Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νπιηζκέλσλ 

ηζηκεληνζσιήλσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D800mm, ηχπνπ “θακπάλαο”, κε 

εζσηεξηθή κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, θιάζεσο 150 θαη κε ρξήζε ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά (SR). 
 
(Πρεη. άξζξν 12.01.01.06 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο, πιάγηεο κεηαθνξέο, θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα, ηνπνζέηεζε 
θαη ζχλδεζε ηζηκεληνζσιήλσλ, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1916, απφ ζθπξφδεκα ειάρηζηεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο 40 

MPa κε ζήκαλζε CE, κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1. 
 

Νη ηζηκελνζσιήλεο δηαθξίλνληαη σο εμήο: 
 
[α] Ωο πξνο ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν (DN) πνπ είλαη ε εζσηεξηθή δηάκεηξνο ζε mm 

[β] Ωο πξνο ην πιηθφ θαηαζθεπήο:  άνπινη, νπιηζκέλνη, ηλνπιηζκέλνη 

[γ]   Ωο πξνο ηελ ζπλδεζκνινγία: ηχπνπ ηφξκνπ-εληνξκίαο (O-gee pipes), ηχπoπ "θακπάλαο" (bell-sochet 
pipes) 

[δ] Ωο πξνο ηελ εθαξκνγή: ζσιήλεο νκβξίσλ ή αθαζάξησλ, δηάηξεηνη ζσιήλεο ζηξαγγηζηεξίσλ, ζσιήλεο 
πδξαπιηθήο πξνψζεζεο (pipe-jacking). 

[ε]  Ωο πξνο ηελ θιάζε αληνρήο (ζεηξά, strength class), ε νπνία νξίδεηαη σο ην ειάρηζην θνξηίν ζξαχζεσο 

ζε kN/m, δηαηξνχκελν κε ην 1/1000 ηεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ (DN), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 
ζην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1916   

 

Ζ δηάηαμε ηνπ νπιηζκνχ, φζνλ αθνξά ην πάρνο επηθάιπςεο ζα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 
206-1 αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο έθζεζεο ηνπ αγσγνχ, φπσο επίζεο, θαη νη δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ζα πιεξνχλ 
ηηο απαηηήζεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1 θαη   κπνξεί λα είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνπο ζσιήλεο θαηά ηελ 

θαηαζθεπή ηνπο ή λα παξαδίδνληαη πξνο ηνπνζέηεζε θαηά ηελ ζπλαξκνιφγεζε ηεο ζσιελνγξακκήο. 
   

Ξξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ζην ζθπξφδεκα θαηαζθεπήο ησλ ζσιήλσλ ηζηκέληνπ αλζεθηηθνχ ζηα 
ζεηηθά/ζεηψδε (ηζηκέλην SR: Sulfate Resistant) θαη έηζη έρεη εθαξκνζηεί, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο 
αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 
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Ξξνβιέπεηαη εζσηεξηθή επίζηξσζε πξφζζεηεο πξνζηαζίαο, κε πιηθφ επνμεηδηθήο βάζεσο ή ινηπά πιηθά, θαη 
έηζη έρεη εθαξκνζηεί, ζπκβαηηθά, πξνζαχμεζε ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο κνλάδαο θαηά 10 %. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηζηκεληνζσιήλσλ θιάζεσο 
αληνρήο (ζεηξαο) 150 κε ζήκαλζε CE θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 1916, κε ηνπο αληίζηνηρνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 

ζηεγάλσζεο, ε θνξηνεθθφξησζή ηνπο, νη απαηηνχκελνη έιεγρνη πνηφηεηαο - αληνρήο, νη απαηηνχκελεο 
πιάγηεο κεηαθνξέο, ν θαηαβηβαζκφο ζην φξπγκα κε κεραληθά κέζα, ε ηνπνζέηεζε, ε εθαξκνγή ηνπ 
δαθηπιίνπ ζηεγάλσζεο θαη ε επζπγξάκκηζε θαη πξνζσξηλή ζηήξημε ησλ ζσιήλσλ κέρξη ηνλ εγθηβσηηζκφ 

ηνπο, γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο  πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε κεθνηνκηθήο θιίζεο.  
 
λ) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 

(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα. 
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Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ξ) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 

εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 
θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 
Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 
απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ νπιηζκέλνπο ηζηκεληνζσιήλεο, δηακέηξνπ D 700 mm, κε εζσηεξηθή 

κφλσζε απφ επνμεηδηθφ, ηζηκέλην αλζεθηηθφ ζηα ζεηηθά θαη κε ειαζηηθφ δαθηχιην ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
681-1, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο απφ  4,00κ.έσο 6,00κ. απφ ηελ 

επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ 
κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρεηξαθόζηα εβδνκήληα πέληε 
 Αξηζκεηηθώο: (475,00€) 
 

 
 
 
 

ΑΟΘΟΝ 14ν : Ξξόζζεηε ηηκή γηα ηε δηαθνπή ηεο ξνήο αγσγνύ D=0.700κ. κε ρξήζε κπαινληώλ.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ ΑΡΔ ηα εμήο: 
111, 112 
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

6.01.01.05 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6110 (100%).  
 

Γηα ηε δηαθνπή ηεο ξνήο (ηάπσκα) αγσγνχ αθαζάξησλ ιπκάησλ D=700κ. θαη ηελ ηαπηφρξνλε παξάθακςε ησλ 
ιπκάησλ (by pass), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνκήζεηαο φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ (δπν κπαιφληα, 
καλφκεηξα, ιάζηηρα, ηξφκπα θιπ), ηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά φισλ ησλ πιηθψλ, ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

κπαινληψλ θαη άιισλ πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ (γηα φζεο θνξέο απαηηεζεί), ηελ άληιεζε ησλ ιπκάησλ γηα φζν 
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ρξφλν απαηηεζεί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο αλαθαηαζθεπήο ηνπ ππφςε αγσγνχ θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία 
απαηηεζεί γηα ηελ έληερλε θαηαζθεπή θαη ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ.  

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο εληφο ησλ θξεαηίσλ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηελ 
ππφςε αλαθαηαζθεπή, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, 
ψζηε λα θαηαζηνχλ έηνηκα πξνο ιεηηνπξγία.  

 
Ρηκή αλά ηεκάρην (θαη‟ απνθνπήλ) γηα ηε δηαθνπή ηεο ξνήο (ηάπσκα) αγσγνχ αθαζάξησλ ιπκάησλ D=700κ. 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο ηξηαθόζηα εμήληα  
 Αξηζκεηηθώο: (3.360,00€) 

 

 
 
ΑΟΘΟΝ 15ν : Θαηαζθεπή κηθξνζεξάγγσλ κε ηε κέζνδν ηεο σζνύκελεο ζπζηνηρίαο ζσιήλσλ (Pipe 

jacking).   
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ ATYE ηα εμήο: 
111, 112, 113, 114, 398.1, 479, 504, 560.1, 567, 576,  
 

θαη απφ ΓΡΔ ηα εμήο:  
1.1α, 1.5α, 1.28, 1.49, 2.6, 2.18 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) αγσγνχ κε ηε κέζνδν ηεο 
κηθξνζήξαγγαο - σζνχκελεο ζπζηνηρίαο ζσιήλσλ (Pipe jacking), κε ρξήζε πεξηζηξεθφκελεο εθζθαπηηθήο 

θεθαιήο (ζεκεηαθήο ή νινκέησπεο θνπήο), ηειερεηξηδφκελεο θαη νδεγνχκελεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο νξζήο 
πνξείαο θαη πξνσζνχκελεο δηα ηεο σζήζεσο ηεο ζπλερψο επεθηεηλφκελεο ζπζηνηρίαο ησλ ζσιήλσλ, ε νπνία 
απνηειεί ηελ κφληκε επέλδπζε ηεο κηθξνζήξαγγαο, αλεμάξηεηα ηεο ζηάζκεο ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη γηα 

νπνηνδήπνηε έδαθνο. Ζ θαηαζθεπή πεξηιακβάλεη θαη ηηο ινηπέο βνεζεηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
πιήξε ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ. Tα πξντφληα εθζθαθήο δηα κέζνπ ηεο ζήξαγγαο κεηαθέξνληαη ζην θξέαξ θαη 
ελ ζπλερεία αλειθχνληαη ζηελ επηθάλεηα. 

 
Ρν κήθνο ηνπ αγσγνχ κεηαμχ ησλ θξεάησλ εηζφδνπ θαη εμφδνπ ηνπ εμνπιηζκνχ δηάηξεζεο, ιακβάλεηαη 
ππνρξεσηηθά ίζν κε ην κήθνο ηνπ επζχγξακκνπ ηκήκαηνο πνπ νξίδνπλ ηα δχν ζεκεία ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ 

πνπ εηζρσξνχλ θαηά 15εθ εληφο ησλ θξεάησλ. Νπνηνδήπνηε επηπιένλ κήθνο αγσγνχ εληφο ηνπ θξέαηνο δελ 
επηκεηξάηαη θαζψο ην θφζηνο ηνπ πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλν ζην κέηξν κήθνπο (κκ) ηεο κηθξνζήξαγγαο.  
 

Πηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα: 
 Ρελ πξνκήζεηα (κεηά ησλ απαηηνχκελσλ απνζβέζεσλ), πξνζθφκηζε, θαζέιθπζε, ζπλαξκνιφγεζε – 

εγθαηάζηαζε, απνζπλαξκνιφγεζε θαη απνθφκηζε θαη ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ, 
θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 Ρελ εθζθαθή ηνπ πεηξψκαηνο (αλεμαξηήηνο ηνπ πνζνζηνχ βξαρσδψλ), ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο εληφο ηεο ζήξαγγαο θαη ε αλέιθπζε ηνπο ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ηελ επεμεξγαζία θαη ηηο 
ελδηάκεζεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη ελαπνζέζεηο ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 Ρελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη ηελ απφζεζε ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα έρεη εμαζθαιίζεη ν 
αλάδνρνο, ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε απφ ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ.  

 Ρνπο ειέγρνπο θαη δνθηκέο ησλ ζσιήλσλ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηηο Ρ.Ξ, θαζψο θαη ηηο απψιεηεο ιφγσ 
θνξηνεθθνξηψζεσλ ή κεηαθνξάο ή ησλ δνθηκψλ απηψλ. 

 Ρελ πιήξε απαζρφιεζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 
 Ρελ ζηαιία ησλ κεραλεκάησλ θαηά ηηο εξγαζίεο δηάλνημεο ηεο κηθξνζήξαγγαο. 

 Ρελ θαζέιθπζε εληφο ηνπ θξέαηνο εηζφδνπ ησλ ζσιήλσλ επέλδπζεο θαη ηε ζπγρξφλσο κε ηελ εθζθαθή 
πξνψζεζε ηνπο εληφο ηεο ζήξαγγαο (εθηέιεζε ηεο απηήο θαζ‟απηήο ηεο εξγαζίαο δηάηξεζεο θαη 

ηαπηφρξνλεο πξνψζεζεο ησλ ζσιήλσλ). 
 Ρελ ηνπνζέηεζε νξγάλσλ κεηξήζεσλ θαη ηελ εθηέιεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ απηψλ, πξνο 

παξαθνινχζεζε θαζηδήζεσλ ζην έδαθνο θαη ηηο παξαθείκελεο θαηαζθεπέο. 
 Ρελ πξνζηαζία ησλ έξγσλ απφ εηζξνέο λεξνχ θαη ηελ εθηέιεζε ηπρψλ αληιήζεσλ. 
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 Ρελ εθηέιεζε νπνηνλδήπνηε γεσηερληθψλ εξεπλψλ (δηαζηξσκάησζε πεηξσκάησλ, αμηνιφγεζε ηεο 

αληνρήο ηνπο θ.ι.π.) απαηηεζνχλ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ θαηάιιειε επηινγή θεθαιήο δηάηξεζεο, ηάζεο 
πξνψζεζεο θιπ. 

 Ρελ εθηέιεζε ηπρφλ ππεξεθζθαθψλ πέξαλ ησλ γξακκψλ ησλ ζρεδίσλ, θαζψο θαη ηελ πιήξσζε απηψλ. 

 Ρελ θαηαγξαθή, ηήξεζε θαη παξαθνινχζεζε ζηνηρείσλ ηεο εξγαζίαο δηάλνημεο πξνψζεζεο.  
 Ρελ εθηέιεζε ηζηκεληελέζεσλ ζηαζεξνπνίεζεο – βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο, εθφζνλ απαηηνχληαη γηα ηε 

δηάλνημε ηεο κηθξνζήξαγγαο, θαζψο θαη πιήξσζεο ησλ θελψλ κεηαμχ ζσιήλα θαη εδάθνπο ή ησλ θελψλ 
εδάθνπο. 

 Ρε ρξήζε (εθαξκνγή) θαηά ηε δηάλνημε, αησξήκαηνο κπεληνλίηνπ ή άιισλ κηγκάησλ ή θαη ηε ρξήζε 
πεπηεζκέλνπ αέξα γηα ηε ζπγθξάηεζε ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή ηνπ κεηψπνπ, ηελ παξεκπφδηζε εηζξνή 

ππφγεησλ πδάησλ ή θαη ηε ιίπαλζε ησλ ζσιήλσλ πξνψζεζεο θαη ηε κείσζε ησλ ηξηβψλ, θαζψο θαη ηηο 
πηζαλέο αληιήζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ην έξγν εθηειείηαη ζε ζηάζκε άλσζελ ηνπ πδξνθφξνπ 
νξίδνληα, 

 Ρε ρξήζε (εθαξκνγή) θαηά ηε δηάλνημε, λεξνχ ππφ πίεζε επί ηνπ εδάθνπο ηνπ κεηψπνπ. 
 Ρελ ηήξεζε ηεο ράξαμεο θαη ηεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ.  

 Ρε ζπλερή εθηέιεζε θαη θαηαγξαθή κεηξήζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

θαηεχζπλζεο ηεο κεραλήο θαη ησλ άιισλ ιεηηνπξγηψλ απηήο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαθνινχζεζε θαη νη 
ελέξγεηεο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο θιίζεο ηνπ αγσγνχ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο είλαη ππνρξέσζε 
ηνπ αλαδφρνπ. 

 Ρε ρξήζε ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ γξχισλ (interjack station). 
 Ρε ζξαχζε, εληφο ηεο κεραλήο, ιίζσλ κε κέγηζηε δηάζηαζε 200 ριζη. 

 Ρηο δαπάλεο γηα ηελ άξζε εκπνδίσλ. 
 Ρελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζσιήλσλ πξνψζεζεο απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ησλ απαξαίηεησλ ζπλδέζκσλ θαη ζηεγαλσηηθψλ δαθηπιίσλ, κεηά ησλ απαηηνχκελσλ 
θνξηνεθθνξηψζεψλ ηνπο. Νη ζσιήλεο ζα είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο γηα πξνψζεζε, απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C35/45 ζην νπνίν ζα έρεη γίλεη ρξήζε αληηζεηνχρνπ ηζηκέληνπ, κε εζσηεξηθή κφλσζε 
απφ επνμεηδηθφ πιηθφ ζε πάρνο 12 ριζη. Νη ζσιήλεο ζα θέξνπλ νπιηζκφ ηέηνην ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε 
αληνρή ζηηο θνξηίζεηο πνπ ζα αζθνχληαη απφ ηα πδξαπιηθά έκβνια πξνψζεζεο θαη ηα ππεξθείκελα θνξηία, 

θαζψο θαη ηνπο απαηηνχκελνπο ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλφηεηαο, νη δε δαπάλεο γηα νπνηνδήπνηε 
εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ησλ αγσγψλ, θαζψο θαη γηα ηε ζχληαμε ζηαηηθήο κειέηεο εθαξκνγήο απηψλ, ζα 
βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

 Ρελ θαζαίξεζε (δηάηξεζε) ηνπ ηνηρψκαηνο ησλ θξεάησλ πξνζβνιήο θαη πέξαηνο θαη ηηο εξγαζίεο θαη ηα 
πιηθά ζηεγάλσζεο ησλ νπψλ απηψλ, ηφζν θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηεο κηθξνζήξαγγαο φζν θαη 

κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ δηάηξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε παξεκπφδηζε ηεο εηζρψξηζεο 
ππφγεησλ πδάησλ  (φζν ην δπλαηφλ) ζηα θξέαηα απηά, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δηάηξεζε 
εθηειείηαη ζε ζηάζκε ρακειφηεξε ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα,  

Ζ ρξήζε αληιηψλ (νπνηαζδήπνηε δπλακηθφηεηαο) θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάηξεζεο, 
εληφο ή εθηφο (κέζσ θξεαηίνπ άληιεζεο) ηνπ θξέαηνο ηεο κηθξνζήξαγγαο, δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, 
εθηφο πνιχ εηδηθψλ ζπλζεθψλ ππεξβνιηθήο θαηάθιηζεο ππφγεησλ πδάησλ θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην 

απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία.  
Πε θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ άληιεζεο θαη απαγσγήο ησλ πδάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

δηαδηθαζία ηεο δηάηξεζεο, ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθχςεη 
απφ ηελ επηινγή απηή (πρ θαηαζθεπή θξεαηίσλ άληιεζεο), ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο εξγαζία θαη απαηηνχκελα πιηθά, πνπ δελ 
θαηνλνκάδνληαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ κε κηθξνζήξαγγα, 
ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, ηνπο φξνπο ησλ ζπλαθψλ 

Ρερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ παξφληνο έξγνπ, θαζψο θαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 08-01-04-02 „‟Δγθαηάζηαζε 
ππνγείσλ δηθηχσλ ρσξίο δηάλνημε νξχγκαηνο κε εθαξκνγή κεζφδσλ αθαίξεζεο ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ‟‟, 
πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί έηνηκνο πξνο ιεηηνπξγία.  

 
Πηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή ησλ θξεάησλ πξνζβνιήο (εηζφδνπ) θαη πέξαηνο (εμφδνπ) ηνπ 
κεραλήκαηνο δηάηξεζεο, νη δε  εξγαζίεο  θαηαζθεπήο  απηψλ θαιχπηνληαη απφ ηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ.  
 
Οεηά αλαθέξεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (πρ ιφγσ ηεο ρξήζεο δηαηηζέκελνπ απφ ηνλ ίδην εμνπιηζκνχ δηάηξεζεο 
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κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ) ή ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ (ζσιήλσλ απμεκέλνπ 
πάρνπο), είηε απαηηεζεί ε ρξήζε κεγαιχηεξνπ δηαηξεηηθνχ κεραλήκαηνο είηε φρη, δε ζα πιεξψλεηαη 

ηδηαηηέξσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Νπνηαδήπνηε επηπιένλ δαπάλε ηπρφλ πξνθχςεη ηεο επηινγήο απηήο (πρ 
θξέαηα κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα, κεγαιχηεξνο φγθνο πιήξσζεο κεηαμχ θξέαηνο θαη 
θξεαηίνπ επίζθεςεο, θιπ) ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη δε ζα επηζχξεη αιιαγέο ζηα ζρεηηθά 

άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Πε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα εγθξίλεηαη 
απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο, 
 

Ρηκή αλά κέηξν κήθνπο (κ.κ.) αγσγνχ πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ κε ηε κέζνδν ηεο κηθξνζήξαγγαο. 
 

15.1 Γηα αγσγό νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D=0,350κ. θαη 0,400κ.  

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6551.3 (43%), ΓΟ 114 (31%), ΓΟ 504 (26%). 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δμαθόζηα ελελήληα πέληε  
 Αξηζκεηηθώο: (695,00€) 

 
15.2 Γηα αγσγό νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D=0,500κ. θαη 0,600κ.  

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6551.5 (51%), ΓΟ 114 (25%), ΓΟ 504 (24%). 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δπηαθόζηα ζαξάληα  

 Αξηζκεηηθώο: (740,00€) 
 

15.3 Γηα αγσγό νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D=0,700κ. θαη 0,800κ.  

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6551.6 (47%), ΓΟ 114 (36%), ΓΟ 504 (17%). 

 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δληαθόζηα εμήληα  
 Αξηζκεηηθώο: (960,00€) 

 
 
 

 
ΝΚΑΓΑ Α: Θαηαζθεπή - αλαθαηαζθεπή αγσγώλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
 

 ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 

ΔΟΓΩΛ ΝΚΑΓΑΠ Α 
 

ΓΝ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ 

ΡΔΡΟΑΘΝΠΗΔΠ ΔΛΡΔΘΑ 
ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΓΗΑΘΝΠΗΑ 
ΔΒΓΝΚΖΛΡΑ ΔΟΩ  

2.411.270,00 € 
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ΝΚΑΓΑ Β: Θαηαζθεπή - αλαθαηαζθεπή θξεαηίσλ επίζθεςεο θαη θξεάησλ 
κηθξνζεξάγγσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ – Γνκηθέο εξγαζίεο 

αληιηνζηαζίνπ  
(ζχκθσλα κε ηελ Νκάδα Β ηεο αξηζκ. ΓΛΠγ/νηθ.38107/ΦΛ466 –

ΦΔΘ1956/07.06.17) 
 
 
ΑΟΘΟΝ 16ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο αγσγνύ αθαζάξησλ (ή θαη ζπκβνιήο αγσγώλ), 

ηύπνπ Δ1, κε βάζνο εθζθαθήο αγσγώλ έσο θαη 4,00κ., ηνπνζεηεκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  

 

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.11.02.01, 4.01.01, 4.09, 5.05.02, 9.01, 9.02, 9.10.05, 9.23.04, 9.26, 11.01.02, 
11.04 
 

απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Β-34, Β-36, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  

 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  
77.62. 

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη 
ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ1 (Δ1 – Α), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ 

ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 4,00κ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, 
θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, δηαηνκήο απφ D=0,20κ έσο 
θαη D=0,50κ, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε.  

 
Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 
θαλνληθή ιεηηνπξγία εθηφο ηεο θαζαίξεζεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) θαη 

ηεο δηακφξθσζεο ηεο πηψζεο (γηα ηελ πεξίπησζε θξεαηίνπ πηψζεο Ξ1), εξγαζίεο νη νπνίεο πιεξψλνληαη 
ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
 

Ρν παξφλ άξζξν αθνξά θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ εθθέλσζεο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ηνπ 
αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 ζηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 
 (Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
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Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 

Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξν 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 

γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
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(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ, κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε) Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 

αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 
θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 
"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 

 
ζη)Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

δ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ε) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
η) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C20/25  

 
(Πρεη. άξζξν 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 
 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 
πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 
επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 
Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 

 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 
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. 
 

θ)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   
  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 

ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   
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Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  

 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 

 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
ι) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

κ) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 
I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   
 
λ)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  

  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 

βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 
ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 
δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 

θξεαηίσλ".   
 
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 

δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  
 

μ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   

  
(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα‟‟  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 

(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

 

ν)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  
  
(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  
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Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 

ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 
πεπηεζκέλνπ αέξα,  

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 
ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 

lt/m2 

 
π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 

ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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 πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 
η) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ αθαζάξησλ πδάησλ, 

θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά Ρεχρε 
θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, εληφο νξχγκαηνο.  

 
Ζ θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, αλεμαξηήησο ηχπνπ  (Δ1, Ξ1, Δ2, Ξ2 θιπ) θαη 

βάζνπο ξνήο ηνπ πξνο θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ. Πηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ή αλαθαηαζθεπήο 
θξεαηίνπ πηψζεο αγσγψλ (π.ρ. Ξ1), ε δηακφξθσζε ηεο πηψζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη πιεξψλεηαη 
ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 
Ρν παξφλ άξζξν αθνξά θαη ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ εθθέλσζεο ηνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 ζηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο.  
 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ1 (Δ1 – Α), κεηά ηνπ 

απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 4,00κ 
απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά 
κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, δηαηνκήο απφ D=0,20κ έσο θαη D=0,50κ, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

 
16.1 Γηα όιεο ηηο πεξηνρέο εθηόο ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο.  

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (4%), ΓΟ 6082.1 (10%), ΓΟ 6302 (19%), ΓΟ 6329 (14%), ΝΗΘ 7765 (9%), ΓΟ 

6403 (4%), ΓΟ 6311 (11%), ΓΟ 6752 (25%), ΝΓΝ 4521.Β (4%).  
 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γύν ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα  
 Αξηζκεηηθώο: (2.400,00€) 
 

 
16.2 Απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (3%), ΓΟ 6082.1 (20%), ΓΟ 6302 (18%), ΓΟ 6329 (12%), ΝΗΘ 7765 (8%), ΓΟ 

6403 (3%), ΓΟ 6311 (10%), ΓΟ 6752 (22%), ΝΓΝ 4521.Β (4%). 
 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γύν ρηιηάδεο επηαθόζηα πελήληα 
 Αξηζκεηηθώο: (2.750,00€) 
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ΑΟΘΟΝ 17ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο αγσγνύ αθαζάξησλ (ή θαη ζπκβνιήο αγσγώλ), 

ηύπνπ Δ1, κε βάζνο εθζθαθήο αγσγώλ κεγαιύηεξν ησλ 4,00κ. έσο θαη 8,00κ., 

ηνπνζεηεκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.10.02.03, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.11.02.03, 4.01.01, 4.09, 5.05.02, 
9.01, 9.02, 9.10.05, 9.23.04, 9.26, 11.01.02, 11.04 

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Β-34, Β-36, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  

 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  

77.62. 
 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη 
ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ1 (Δ1 – Α), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ 
ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο απφ 4,00κ έσο 8,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, 

θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, δηαηνκήο απφ D=0,20κ έσο 
θαη D=0,50κ, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ 
άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

 
Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 
θαλνληθή ιεηηνπξγία εθηφο ηεο θαζαίξεζεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) θαη 

ηεο δηακφξθσζεο ηεο πηψζεο (γηα ηελ πεξίπησζε θξεαηίνπ πηψζεο Ξ1), εξγαζίεο νη νπνίεο πιεξψλνληαη 
ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

 
(Πρεη. άξζξα 3.10.02.01, 3.10.02.02 θαη 3.10.02.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
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Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 8,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01, 3.11.02.02 θαη 3.11.02.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 

θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 8,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 
πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ. 
 

γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
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δ)   Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε)  Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 
αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 
θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 

"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
ζη) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο  αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
δ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

ε) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

 

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

η) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C20/25  
 
(Πρεη. άξζξν 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 
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παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 
 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 
πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 
επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 
Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 

 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 
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. 
 

θ)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   
  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 

ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   
 
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
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Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 

εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  
 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 

άλσ πιηθνχ. 
 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 

δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 
 
ι) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
κ) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 

I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   
 

λ)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  
  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 
βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 
ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 

δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 
θξεαηίσλ".   
 

Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 
δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  

 

μ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   
  
(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 

ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 
θνληάκαηα‟‟  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 
(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 

ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

 
ν)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  
  

(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  
 

Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 

ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 
ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 
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Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 

πεπηεζκέλνπ αέξα,  

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 
lt/m2 

 
π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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.  

 
ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 
η) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ αθαζάξησλ πδάησλ, 

θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη,φιεο νη δαπάλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά Ρεχρε 
θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, εληφο νξχγκαηνο.  

 
Ζ θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, αλεμαξηήησο ηχπνπ  (Δ1, Ξ1, Δ2, Ξ2 θιπ) θαη 

βάζνπο ξνήο ηνπ πξνο θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ. Πηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ή αλαθαηαζθεπήο 
θξεαηίνπ πηψζεο αγσγψλ (π.ρ. Ξ1), ε δηακφξθσζε ηεο πηψζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη πιεξψλεηαη 
ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ1 (Δ1 – Α), κεηά ηνπ 

απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο απφ 4,00κ. 
έσο 8,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο 
θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, δηαηνκήο απφ D=0,20κ έσο θαη D=0,50κ, πιήξσο 

πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 
17.1 Γηα όιεο ηηο πεξηνρέο εθηόο ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο.  

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (5%), ΓΟ 6082.1 (10%), ΓΟ 6302 (23%), ΓΟ 6329 (15%), ΝΗΘ 7765 (11%), ΓΟ 

6403 (5%), ΓΟ 6311 (11%), ΓΟ 6752 (20%).  
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο Γηαθόζηα 

 Αξηζκεηηθώο: (3.200,00€) 
 
17.2 Απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο. 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (5%), ΓΟ 6082.1 (20%), ΓΟ 6302 (20%), ΓΟ 6329 (12%), ΝΗΘ 7765 (10%), ΓΟ 
6403 (6%), ΓΟ 6311 (10%), ΓΟ 6752 (17%).  

 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο επηαθόζηα 
 Αξηζκεηηθώο: (3.700,00€) 
 

 
ΑΟΘΟΝ 18ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο αγσγνύ αθαζάξησλ (ή θαη ζπκβνιήο αγσγώλ), 

ηύπνπ Δ2, κε βάζνο εθζθαθήο αγσγώλ έσο θαη 4,00κ., ηνπνζεηεκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία.  
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Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.11.02.01, 4.01.01, 4.09, 5.05.02, 9.01, 9.02, 9.10.05, 9.23.04, 9.26, 11.01.02, 
11.04 
 

απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Β-34, Β-36, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  
77.62. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (6%), ΓΟ 6082.1 (8%), ΓΟ 6302 (20%), ΓΟ 6329 (15%), ΝΗΘ 7765 (10%), ΓΟ 6403 (5%), 

ΓΟ 6311 (12%), ΓΟ 6752 (20%), ΝΓΝ 4521.Β (4%).  
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη 

ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ2 (Δ2 – Α), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ 
ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 4,00κ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, 
θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, δηαηνκήο απφ D=0,60κ έσο 

θαη D=0,80κ, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ 
άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 
θαλνληθή ιεηηνπξγία εθηφο ηεο θαζαίξεζεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) θαη 
ηεο δηακφξθσζεο ηεο πηψζεο (γηα ηελ πεξίπησζε θξεαηίνπ πηψζεο Ξ2), εξγαζίεο νη νπνίεο πιεξψλνληαη 

ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 

  
 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 

αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 
θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 
"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
ζη) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο  αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
δ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ε) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

 

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
η) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C20/25  
 

(Πρεη. άξζξν 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 
Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 
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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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 
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. 
 
θ)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   

  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 

δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   

 
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  
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Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 

 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
ι) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
κ) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 

I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 

(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   
 
λ)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  

  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 
βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 

ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 
δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 

θξεαηίσλ".   
 
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 

δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  
 

μ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   

  
(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα‟‟  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 

(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

 

ν)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  
  
(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  

 
Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 

ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 
πεπηεζκέλνπ αέξα,  
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 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 

lt/m2 

 

π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
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 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 
η) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ αθαζάξησλ πδάησλ, 

θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη,φιεο νη δαπάλεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά Ρεχρε 
θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, εληφο νξχγκαηνο.  

 
Ζ θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη 

πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, αλεμαξηήησο ηχπνπ  (Δ1, Ξ1, Δ2, Ξ2 θιπ) θαη 
βάζνπο ξνήο ηνπ πξνο θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ. Πηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ή αλαθαηαζθεπήο 
θξεαηίνπ πηψζεο αγσγψλ (π.ρ. Ξ2), ε δηακφξθσζε ηεο πηψζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη πιεξψλεηαη 

ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ2 (Δ2 – Α), κεηά ηνπ 

απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 4,00κ 
απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά 
κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, δηαηνκήο απφ D=0,60κ έσο θαη D=0,80κ, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο πελήληα 

 Αξηζκεηηθώο: (3.050,00€) 
 

 

 
ΑΟΘΟΝ 19ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο αγσγνύ αθαζάξησλ (ή θαη ζπκβνιήο αγσγώλ), 

ηύπνπ Δ2, κε βάζνο εθζθαθήο αγσγώλ κεγαιύηεξν ησλ 4,00κ. έσο θαη 8,00κ., 
ηνπνζεηεκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία.  

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.10.02.03, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.11.02.03, 4.01.01, 4.09, 5.05.02, 
9.01, 9.02, 9.10.05, 9.23.04, 9.26, 11.01.02, 11.04 
 

απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Β-34, Β-36, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  
77.62. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (6%), ΓΟ 6082.1 (8%), ΓΟ 6302 (22%), ΓΟ 6329 (15%), ΝΗΘ 7765 (11%), ΓΟ 6403 (5%), 
ΓΟ 6311 (12%), ΓΟ 6752 (18%), ΝΓΝ 4521.Β (3%).  

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη 
ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ2 (Δ2 – Α), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ 

ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο απφ 4,00κ έσο 8,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, 
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θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, δηαηνκήο απφ D=0,60κ έσο 
θαη D=0,80κ, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ 

άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 
Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 

θαλνληθή ιεηηνπξγία εθηφο ηεο θαζαίξεζεο πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) θαη 
ηεο δηακφξθσζεο ηεο πηψζεο (γηα ηελ πεξίπησζε θξεαηίνπ πηψζεο Ξ2), εξγαζίεο νη νπνίεο πιεξψλνληαη 
ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Άξζξα 3.10.02.01, 3.10.02.02 θαη 3.10.02.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 8,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 

πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ 
ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 
εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01, 3.11.02.02 θαη 3.11.02.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
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Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 

θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο απφ 4,00κ. έσο 8,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο 
πιεξσκήο πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, 
ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθψλ. 
 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε) Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 

αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 
θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 

"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

122 

 
ζη) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
δ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ε) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

 

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
η) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C20/25  
 

(Πρεη. άξζξν 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 
Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 
 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 
επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
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ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 
 
Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 

απφ ζθπξφδεκα, 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: 

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

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 

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. 

 
θ)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   
  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   
 

Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 
Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  
 

Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 
 

Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
ι) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
κ) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 

I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   

 
λ)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  
  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 
βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 

ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 
δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 
θξεαηίσλ".   

 
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 
δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  

 
μ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   
  

(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα‟‟  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 

(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

ν)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  
  

(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  
 

Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 

ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 
ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 

πεπηεζκέλνπ αέξα,  

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 
lt/m2 

 
π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 
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 ε δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ κειέηε 

γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

 
ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

η) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 
ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ αθαζάξησλ πδάησλ, 
θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά Ρεχρε 
θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, εληφο νξχγκαηνο.  
 

Ζ θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη 
πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ, αλεμαξηήησο ηχπνπ  (Δ1, Ξ1, Δ2, Ξ2 θιπ) θαη 
βάζνπο ξνήο ηνπ πξνο θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ. Πηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ή αλαθαηαζθεπήο 
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θξεαηίνπ πηψζεο αγσγψλ (π.ρ. Ξ2), ε δηακφξθσζε ηεο πηψζεο δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη πιεξψλεηαη 
ηδηαίηεξα κε ζρεηηθφ άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ2 (Δ2 – Α), κεηά ηνπ 
απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο απφ 4,00κ. 

έσο 8,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο 
θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, δηαηνκήο απφ D=0,60κ έσο θαη D=0,80κ, πιήξσο 
πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο πεληαθόζηα πελήληα 
 Αξηζκεηηθώο: (3.550,00€) 

 
 

 

 
ΑΟΘΟΝ 20ν : Γηακόξθσζε πηώζεο εμσηεξηθά θξεαηίνπ επίζθεςεο, ηνπνζεηεκέλεο θαη έηνηκεο 

πξνο ιεηηνπξγία.  

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 4.01.01, 4.09, 5.05.02, 7.01, 9.01, 9.10.05, 
9.23.04, 9.26, 12.10, 12.12,  
 

απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Β-36, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (10%), ΓΟ 6301 (10%), ΓΟ 6311 (28%), ΓΟ 6329 (32%), ΓΟ 6711.6 (20%). 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή δηάηαμεο πηψζεο εμσηεξηθά ζε θξεάηην επίζθεςεο (ή θαη ζπκβνιήο 
ζσιελσηψλ αγσγψλ αθαζάξησλ, ή θαη εληφο θξέαηνο κηθξνζήξαγγαο), θαηαζθεπαδφκελεο ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο ελ μεξψ ή ελ χδαηη, πιήξσο πεξαησκέλεο κε δηαζηάζεηο, πάρε, νπιηζκφ ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 

ζρέδηα. Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε ηεο 
δηακφξθσζεο πηψζεο πξνο θαλνληθή ιεηηνπξγία. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 Ζ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζσιήλα PVC ζεηξάο 41, θαηάιιειεο δηακέηξνπ, θαζψο θαη ηα εηδηθά 

ηεκάρηα (ηχπνπ Ρ θαη θακπχιε 90ν) πνπ ζα απαηηεζνχλ.  
 Ν εγθηβσηηζκφο ζε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C20/25 θαη ν νπιηζκφο φπσο νξίδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ζρέδηα.  

 Νη εθζθαθέο ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη βάζνο, θαζψο θαη νη επηρψζεηο πνπ ρξεηάδνληαη εμσηεξηθά ηνπ 
θξεαηίνπ επίζθεςεο θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο πηψζεο, νη αληηζηεξίμεηο θαη νη μπιφηππνη πνπ ζα 

απαηηεζνχλ, θαζψο θαη ε θαζαίξεζε θαη επαλαθνξά  ησλ αζθαιηηθψλ  
 Νη θαζαηξέζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ ζε πεξίπησζε αλαθαηαζθεπήο. 

 Ζ δηακφξθσζε ηεο ξνήο ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ (αχιαθεο ξνήο) ψζηε ε εθξνή απφ ην ζσιήλα 
πηψζεο λα δηνρεηεχεηαη νκαιά ζην ζσιήλα εμφδνπ απφ ην θξεάηην.  

 Θάζε άιιε εξγαζία, πέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, πνπ ζα απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε 
θαη έληερλε θαηαζθεπή ηεο πηψζεο θαη ηεο ζχλδεζήο ηεο κε ην θξεάηην επίζθεςεο, θαζψο θαη φιεο 

νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαη φζεο δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά 
ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηεο δηάηαμεο πηψζεο 

ησλ ιπκάησλ, εμσηεξηθά ζην θξεάηην επίζθεςεο (ή θαη εληφο θξεάησλ κηθξνζήξαγγαο). 
 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ) πιήξνπο θαηαζθεπαζκέλεο δηάηαμεο πηψζεο, νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, θαη χςνπο 

πηψζεο.   
 
20.1 Γηα θξεάηην επίζθεςεο ηύπνπ Δ1.  
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ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δθαηόλ πελήληα   
   Αξηζκεηηθώο: (150,00€) 

 
20.2 Γηα θξεάηην επίζθεςεο ηύπνπ Δ2.  

 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα  
   Αξηζκεηηθώο: (200,00€) 

 
 
 
 
ΑΟΘΟΝ 21ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη ζπκβνιήο αγσγώλ), ηύπνπ Δ4, κε βάζνο 

εθζθαθήο αγσγώλ έσο θαη 6,00κ., ηνπνζεηεκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία. 
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 4.01.01, 4.09, 5.05.02, 9.01, 9.02, 9.10.02, 
9.10.05, 9.23.04, 9.26, 11.01.02, 11.04      

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Β-34, Β-36, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  

77.62. 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (7%), ΓΟ 6068 (7%), ΓΟ 6302 (19%), ΓΟ 6327 (29%), ΓΟ 6311 (11%), ΓΟ 6752 (22%), 
ΝΓΝ 4521.Β (5%).  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ επίζθεςεο ή πηψζεο αγσγνχ 
αθαζάξησλ (ή θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ4 (Ξ4), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, 
θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο θαη 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ 

μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ, πιήξσο 
πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 
θαλνληθή ιεηηνπξγία. Ζ θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ (γηα ηελ πεξίπησζε ηεο αλαθαηαζθεπήο) 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, αλεμαξηήησο βάζνπο ξνήο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ. Πηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο ή αλαθαηαζθεπήο θξεαηίνπ πηψζεο αγσγψλ (π.ρ. Ξ4), ε 
δηακφξθσζε ηεο πηψζεο πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή (πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

πιηθψλ, αθφκα θαη απηψλ πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν) θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Πρεη. άξζξα 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 

  
 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
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γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ)   Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε) Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 

αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 
θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 
"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 

 
ζη) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
δ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ε) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

η) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C20/25 θαη 
C10/12.  

 

(Πρεη. άξζξα 9.10.02 θαη  9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 

πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο. 

 
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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   

 
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 

ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 
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. 
 
θ)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   
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(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   

 
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  

 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 

 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
ι) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

κ) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 
I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   
 
λ)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  

  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 
βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 

ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 
δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 

θξεαηίσλ".   
 
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 

δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  
 

μ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   

  
(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα‟‟  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο  νη δχν πξψηεο 

(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  
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ν)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  

  
(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  

 
Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 
ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 

πεπηεζκέλνπ αέξα,  

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 

lt/m2 

 
π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
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Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

  

η) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 
ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ αθαζάξησλ πδάησλ, 
θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο νη νπνίεο δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ζπκβαηηθά Ρεχρε 

θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ εληφο ηνπ νξχγκαηνο 
θαη ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο πθηζηάκελσλ θαη λέσλ αγσγψλ (πρ θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε 

ησλ πθηζηάκελσλ αγσγψλ ζηα ζεκεία ζχλδεζεο κε ην θξεάηην, ζηεγαλνπνηήζεηο, εηδηθά ηεκάρηα πνπ πηζαλφλ 
απαηηεζνχλ, θιπ).  
 

Πε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ θαη ε αλαθαηαζθεπή ηνπ, απηή πεξηιακβάλεηαη 
ζηελ ηηκή θαη δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, αλεμαξηήησο βάζνπο ξνήο θαη ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ πθηζηάκελνπ 
θξεαηίνπ. Πηελ πεξίπησζε θαηαζθεπήο λένπ, πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε θαζαίξεζε (πρ αγσγνχ) απαηηεζεί 

θαηά ηελ εθζθαθή θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζην ζεκείν πνπ ππνδεηθλχεη ε κειέηε. Δάλ ζην λέν απηφ θξεάηην 
απαηηείηαη απφ ηε κειέηε θαη ε θαηαζθεπή δηάηαμεο πηψζεο αγσγψλ (π.ρ. Ξ4), απηή ζα πεξηιακβάλεηαη ζηελ 
ηηκή θαη δελ ζα πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 

 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θξεαηίνπ επίζθεςεο ή πηψζεο αγσγνχ αθαζάξησλ (ή θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ4 
(Ξ4), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ, θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη βάζνο 

νξχγκαηνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο 
θαζνξηδφκελεο ζηελ θαηά κήθνο ηνκή ηνπ αγσγνχ,  πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα 
κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

 
 

21.1 Γηα αγσγό αθαζάξησλ εζσηεξηθήο δηαηνκήο 1,65(1,45/1,35)κ.  
 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο πεληαθόζηα   

 Αξηζκεηηθώο: (3.500,00€) 
 

21.2 Γηα αγσγό αθαζάξησλ εζσηεξηθήο δηαηνκήο 1,90(2,00/1,90)κ.  

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρέζζεξηο ρηιηάδεο  
 Αξηζκεηηθώο: (4.000,00€) 
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ΑΟΘΟΝ 22ν : Θαηαζθεπή θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ κε ηε κέζνδν ηνπ εθηνμεπόκελνπ 
ζθπξνδέκαηνο (gunite), γηα αγσγνύο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ έσο θαη D=0,600κ.  

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.01.01, 3.10.01.02, 3.10.01.03, 3.11.01.01, 3.11.01.02, 3.11.01.03, 4.01.01, 4.09, 4.10, 

5.09.02, 9.01, 9.02, 9.10.05, 9.23.04, 9.26  
 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο: Β-92.6, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 20.20,  

 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Σσκάηηλσλ – Ιηζφξξηπησλ Φξαγκάησλ & δξαπιηθψλ Πεξάγγσλ ηα εμήο:  
ΠΦ 4.20.02, ΠΦ 4.22.02. 

 
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξέαηνο, ρξεζηκνπνηνχκελνπ σο θξέαηνο εηζφδνπ ή εμφδνπ, πξνζβνιήο ή 

αλάθηεζεο, αξρήο ή πέξαηνο αληίζηνηρα, κηθξνζήξαγγαο ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο 
εθζθαθήο, κε παξνπζία πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα ή ρσξίο λεξφ θαη ζε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 
ηνπιάρηζηνλ 3,30κ. θαη 2,50κ. γηα θξέαηα πξνζβνιήο θαη αλάθηεζεο αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 

ζρέδηα θαη ηεχρε. 
 
Ζ  ππνζηήξημε ησλ θξεάησλ ζα γίλεηαη κε εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα ζηεξηγκέλν 

ζε αγθχξηα ζηήξημεο πιέγκαηνο γηα GUNITE ηα νπνία ζα επηιέμεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη κε επζχλε ηνπ ν 
Αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάιεη ν ίδηνο βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, ε 
νπνία θαη ζα εγθξηζεί απφ ηε Γ/ζα πεξεζία. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Πρεη. άξζξα 3.10.01.01, 3.10.01.02  θαη 3.10.01.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 
 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξα 3.11.01.01, 3.11.01.02 θαη 3.11.01.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 

  
 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

  
ε) Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 

αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 
θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 
"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
ζη) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο  αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  
 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
δ)  Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

ε)   Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά. 
 
(Πρεη. άξζξν 5.09.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά θαηά 
ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξφκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ 
ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 
 

 
ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
η) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

θ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C20/25.  
 

(Πρεη. άξζξν 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 
Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
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Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 

πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο. 

 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   

 
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 

ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 
 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 

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. 
 
ι)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   

  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   
 

Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 
Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  
 

Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 

 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
κ) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
λ)  Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ εληφο πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα   

  
(Πρεη. άξζξν Β-92.6 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 

Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ (Φ20 mm) εληφο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ/κειψλ 
θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βιήηξα απφ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
 Ζ δηάηξεζε νπήο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απηήο ηνπ ζπλδέζκνπ γηα λα ππάξμεη ην απαξαίηεην δηάθελν 

γηα ηελ επνμεηδηθή θφιια ή θνλίακα. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε ε δηάκεηξνο ηεο νπήο 
ζα είλαη Dβιεηξ. + 4,0 mm. Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο (βιήηξα) ην βάζνο ηεο νπήο ζα είλαη 10 x 

Dβιεηξ., εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 

 Ζ εθηξάρπλζε ησλ παξεηψλ ηεο νπήο κε ζπξκαηφβνπξηζα εθηξάρπλζεο, θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε 

"λα βξίζθεη" ζηα ηνηρψκαηα ηεο νπήο. 

 Ζ πξνζσξηλή ζθξάγηζε πξνζηαζίαο ησλ νπψλ κέρξη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη νπιηζκνχ. 

 Ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νπήο ακέζσο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ξάβδνπ νπιηζκνχ: 

- κε πεπηεζκέλν αέξα, αλ πξφθεηαη λα εθαξκνζζεί επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε 

- κε πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί θνλίακα πάθησζεο. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (ξεηίλεο ή θνληάκαηνο), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο απηνχ θαη ε εηζαγσγή επαξθνχο πνζφηεηαο εληφο ηεο νπήο. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο βιήηξσλ θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα ή ζε νξνθέο, γηα λα απνθεπρζεί ε 

εθξνή ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θφιιεο ή θνληάκαηα πςεινχ ημψδνπο θαηάιιεια 
γηα εξγαζία πξνο ηα πάλσ (over head). Απαγνξεχεηαη λα επαιείθεηαη ην βιήηξν κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ 
θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ δηαζθαιίδεηαη φηη ζα γεκίζεη 

πιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ ζπλδέζκνπ θαη παξεηψλ (άληπγνο) νπήο. 

 Ζ δηεμαγσγή πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

- νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε φηη ηα βιήηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη φηη 
ην πξνεμέρνλ ηκήκα είλαη ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κήθνπο 

- δνθηκή κε ην ρέξη ηεο αθακςίαο φισλ ησλ βιήηξσλ, κεηά απφ παξέιεπζε 29h εάλ εθαξκνζζεί 

επνμεηδηθφ ζπγθνιιεηηθφ ή 7 εκεξψλ εάλ έρεη εθαξκνζζεί θνλίακα 
- δνθηκή πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ζε πνζνζηφ 1% ησλ βιήηξσλ: κε πιεπξηθέο θξνχζεηο θάκπηνληαη ηα 

πξνεμέρνληα ηκήκαηα θαηά 45° θαη ειέγρεηαη εάλ αζηνρήζεη ην ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ (εάλ ε δνθηκή 

είλαη επηηπρήο ηα βιήηξα δελ επαλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε). 
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Δαλ δηαπηζησζνχλ κή ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο αλσηέξσ δνθηκέο, ζα απνθαζίζηαληαη κε δηνξζσηηθά κέηξα 

πνπ ζα θαζνξίζεη ε πεξεζία. Νζα βιήηξα αζηνρνχλ δελ ζα επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη νη ηπρφλ πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ δηαθίλεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 

 
μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

140 

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ξ)  Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. 
  
(Πρεη. άξζξν 20.20 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
Θαηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, 
ζθχξα θιπ). Ξεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή 
θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
 

ζ)  Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 
  
(Πρεη. άξζξν 4.20.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Σσκάηηλσλ – Ιηζφξξηπησλ Φξαγκάησλ & δξαπιηθψλ 

Πεξάγγσλ) 
 
Δθαξκνγή εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ππφγεηα έξγα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 12-03-02-00  "Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ππνγείσλ έξγσλ θαη 
ζεξάγγσλ", θαηεγνξίαο αληνρήο θαη πάρνπο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο 

πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο πξνο έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, κε ηελ εθαξκνγή είηε ηεο μεξάο είηε 
ηεο πγξάο κεζφδνπ αλάκημεο θαη εθαξκνγήο, κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο. 
. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Ζ δαπάλε πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα δερζεί ην εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα 

 Ζ δαπάλε εθαξκνγήο ηνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη 
ζε πξαλή νπνηαζδήπνηε θιίζεο  

 Ζ δαπάλε πξνκεζείαο αδξαλψλ, ηζηκέληνπ, λεξνχ θαη πξνζζέησλ  

 Ζ δαπάλε αλάκημεο θαη εθηφμεπζεο κε ρξήζε θαηαιιήινπ εμνπιηζκνχ 

 Ζ δαπάλε ηθξησκάησλ, κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ή/θαη ε ρξήζε θαδνθφξσλ νρεκάησλ ή 

πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαζνδήγεζεο ηνπ αθξνθπζίνπ εθηφμεπζεο 

 Ζ δαπάλε απνθνκηδήο ησλ πιηθψλ αλαπήδεζεο (rebounds) 

 Ζ δαπάλε ησλ κειεηψλ ζχλζεζεο, θαηαζθεπήο δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο, δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ ζηελ ζέζε εθαξκνγήο εληφο ηνπ θξέαηνο 
θαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο πξνζκίθησλ, ε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ αλαπήδεζεο (rebounds) θαη ε κεηαθνξά 

ηνπο εθηφο ηνπ θξέαηνο.  
 
 η)  Γνκηθφ πιέγκα εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 

  
(Πρεη. άξζξν 4.22.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Σσκάηηλσλ – Ιηζφξξηπησλ Φξαγκάησλ & δξαπιηθψλ 
Πεξάγγσλ) 

 
Γνκηθφ πιέγκα ηνπνζεηνπκέλνπ ζε επηθάλεηεο εθαξκνγήο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο, ζε ππφγεηα έξγα, 
ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε δεκνπξάηεζεο θαη ηε κειέηε 

εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο πξνο έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία (θαηεγνξία νπιηζκνχ 
πιέγκαηνο, ππθλφηεηα ξάβδσλ θιπ). Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα απαηηνχκελα αγθχξηα 
ζηήξημεο. 
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Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ, θαζψο θαη ε ζηαιία 

ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Δπίζεο ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε – εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ 
απαξαίηεηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ε δαπάλε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηζήκαλζε εκπνδίσλ, 
ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηελ θαηαζθεπή πεξηθξάμεσλ, δηαβάζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο (θηγθιίδσκα πεξηκεηξηθφ ηνπ θξέαηνο, ζθάια κε θισβφ αζθαιείαο, ζπξκαηφπιεγκα θιπ), 
θαζψο θαη ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο, Ν.Θ.Ω. θαη ινηπνχο, θνξείο. 
Δθφζνλ απαηηείηαη, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο. 

 
Ρέινο ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, φζεο θνξέο απαηηεζεί θαηά ηελ θάζε 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο κηθξνζεξάγγσλ, πιαθψλ πξνζσξηλήο θάιπςεο ησλ θξεάησλ είηε απηέο 
είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα είηε είλαη ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο, ρσξίο απηφ λα επηζχξεη θακία απαίηεζή 
ηνπ γηα ακνηβή πέξαλ απηήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο ππεξεζθαθψλ, πέξαλ 

ησλ γξακκψλ ησλ ζρεδίσλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε πιήξσζε απηψλ δελ ζα πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο, φπσο 
επίζεο θαη ε εθηέιεζε ηζηκεληελέζεσλ, ζηαζεξνπνίεζεο – βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο, εθφζνλ  απαηηνχληαη γηα 
ηελ δηάλνημε ηνπ θξέαηνο.  

 
Θαηά ηα ινηπά, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο εξγαζία θαη πιηθά πνπ δελ  
θαηαλνκάδνληαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  ησλ ζπλαθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα θξέαηα κηθξνζεξάγγσλ, αλεμαξηήησο βάζνπο 

εθζθαθήο, εζσηεξηθήο δηαηνκήο (κεγαιχηεξεο απηήο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, δειαδή ησλ 3,30κ. θαη 
2,50κ. γηα ηα θξέαηα πξνζβνιήο θαη πέξαηνο αληίζηνηρα) ή θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ 
ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, θαη γηα νπνηαδήπνηε κέζνδν δηάλνημεο ησλ θξεάησλ θαη ππνζηήξημεο 

(θαηαδπφκελνπο δαθηπιίνπο, παζζαινζαλίδεο θ.α.) θαη αλ εθαξκφζεη ν αλάδνρνο, εθηφο ησλ κεζφδσλ πνπ 
ηηκνινγνχληαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην. 
 

Ζ θαηαζθεπή θξεαηίσλ επίζθεςεο ζηηο ζέζεηο ησλ θξεάησλ αξρήο – πέξαηνο θαη ε επίρσζε κεηαμχ απηψλ 
θαη ησλ αληίζηνηρσλ θξεάησλ, πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθα άξζξα ηνπ παξφληνο 

Ρηκνινγίνπ. Ωζηφζν ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιηνπ, ή θαη 
θαζαίξεζε – απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίνπ ή λεζίδαο ή πιαηείαο, ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ 
θαηαιακβάλεη ην ππνςε θξέαξ.  

 
Ωο βάζνο εθζθαθήο ζεσξείηαη ην βάζνο εθζθαθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξέαηνο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ηεο κειέηεο, κε επηκεηξψληαο ην πάρνο ηεο εμπγίαλζεο πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζεί (νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη 

απηφ), θαζψο ε δαπάλε ηεο θαηαζθεπήο ηεο εμπγηαληηθήο ζηξψζεο (εθζθαθή, πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, θιπ) 
πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηελ ηηκή ηνπ κέηξνπ βάζνπο εθζθαθήο ηνπ θξέαηνο. Δπίζεο ζηελ ηηκή ηνπ κέζνπ 
βάζνπο εθζθαθήο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε θαη ε δαπάλε εηζθφκηζεο (κεηαθίλεζεο – θφξησζεο – 

εθθφξησζεο) ηνπ δηαηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο, ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ε εγθαηάζηαζε 
ζε πιήξε εηνηκφηεηα, νπνηεζδήπνηε κεηαθηλήζεηο – ζπλαξκνινγήζεηο θαη απνζπλαξκνινγήζεηο ρξεηαζηνχλ 
εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε έξγνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαζψο θαη ε 

απνζπλαξκνιφγεζε, θφξησζε, κεηαθνξά – κεηαθίλεζε θαη ζηαιία νιφθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ θάζε έξγνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε άιιν κέησπν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.  
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ (νπνηαζδήπνηε δπλακηθφηεηαο) θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο θαη 
θαηαζθεπήο ηνπ θξέαηνο ηεο κηθξνζήξαγγαο, δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, εθηφο πνιχ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 

ππεξβνιηθήο θαηάθιηζεο ππφγεησλ πδάησλ θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Πε 
θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ άληιεζεο θαη απαγσγήο ησλ πδάησλ, εληφο ή εθηφο (κέζσ θξεαηίνπ 
άληιεζεο) ηνπ θξέαηνο, ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθχςεη απφ 

ηελ επηινγή απηή (πρ θαηαζθεπή θξεαηίσλ άληιεζεο), ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  
 

Οεηά αλαθέξεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (πρ ιφγσ ηεο ρξήζεο δηαηηζέκελνπ απφ ηνλ ίδην εμνπιηζκνχ δηάηξεζεο 
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κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ) ή ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ (ζσιήλσλ απμεκέλνπ 
πάρνπο), νπνηαδήπνηε επηπιένλ δαπάλε ηπρφλ πξνθχςεη ηεο επηινγήο απηήο (πρ θξέαηα κεγαιχηεξεο 

δηακέηξνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα, κεγαιχηεξνο φγθνο πιήξσζεο κεηαμχ θξέαηνο θαη θξεαηίνπ επίζθεςεο, 
θιπ) ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη δε ζα πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Νχηε ζα 
επηζχξεη αιιαγέο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Πε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε 

ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο, 
 
 

Ρηκή αλά κέηξν βάζνπο εθζθαθήο (κβ) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξέαηνο κηθξνζήξαγγαο 
 

22.1 θξεαξ πξνζβνιήο.  

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 7016.9 (13%), ΓΟ 7025 (32%), ΓΟ 6311 (42%), ΓΟ 6329 (13%). 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γύν ρηιηάδεο εμαθόζηα   

 Αξηζκεηηθώο: (2.600,00€) 
 

22.2 θξεαξ αλάθηεζεο.  

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 7016.9 (15%), ΓΟ 7025 (41%), ΓΟ 6311 (30%), ΓΟ 6329 (14%). 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Σίιηα εληαθόζηα  
 Αξηζκεηηθώο: (1.900,00€) 

 

 

 

 
ΑΟΘΟΝ 23ν : Θαηαζθεπή θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ κε ηε κέζνδν ηνπ εθηνμεπόκελνπ 

ζθπξνδέκαηνο (gunite), γηα αγσγνύο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D>0,600κ. έσο θαη 

D=0,800κ.  
 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.01.01, 3.10.01.02, 3.10.01.03, 3.11.01.01, 3.11.01.02, 3.11.01.03, 4.01.01,  4.09, 4.10, 
5.09.02, 9.01, 9.02, 9.10.05, 9.23.04, 9.26  

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο: Β-92.6, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  
 

απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 20.20,  
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Σσκάηηλσλ – Ιηζφξξηπησλ Φξαγκάησλ & δξαπιηθψλ Πεξάγγσλ ηα εμήο:  
ΠΦ 4.20.02, ΠΦ 4.22.02. 
 

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξέαηνο, ρξεζηκνπνηνχκελνπ σο θξέαηνο εηζφδνπ ή εμφδνπ, πξνζβνιήο ή 
αλάθηεζεο, αξρήο ή πέξαηνο αληίζηνηρα, κηθξνζήξαγγαο ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο 

εθζθαθήο, κε παξνπζία πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα ή ρσξίο λεξφ θαη ζε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 
ηνπιάρηζηνλ 3,90κ. θαη 2,90κ. γηα θξέαηα πξνζβνιήο θαη αλάθηεζεο αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 
ζρέδηα θαη ηεχρε. 

 
Ζ  ππνζηήξημε ησλ θξεάησλ ζα γίλεηαη κε εθηνμεπκέλν ζθπξφδεκα νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα ζηεξηγκέλν 
ζε αγθχξηα ζηήξημεο πιέγκαηνο γηα GUNITE ηα νπνία ζα επηιέμεη θαη ζα ηνπνζεηήζεη κε επζχλε ηνπ ν 

Αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηε κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάιεη ν ίδηνο βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, ε 
νπνία θαη ζα εγθξηζεί απφ ηε Γ/ζα πεξεζία. 
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Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 
(Πρεη. άξζξα 3.10.01.01, 3.10.01.02 θαη 3.10.01.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 
 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξα 3.11.01.01, 3.11.01.02 θαη 3.11.01.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
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εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 

  
 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 
 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε) Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 

αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 
θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 
"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 

 
ζη) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
δ)  Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

ε)   Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά. 
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(Πρεη. άξζξν 5.09.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 
ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά θαηά 

ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ 

ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 
 
ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
η) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
θ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C20/25.  

 
(Πρεη. άξζξν 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 
Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 

πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο. 

 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 
πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   

 
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 

ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
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ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 
Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 

01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 
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. 
 

ι)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   
  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 

ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   
 
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

 
Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 

εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  
 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 

άλσ πιηθνχ. 
 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 

δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 
 

κ) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
λ)  Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ εληφο πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα   
  

(Πρεη. άξζξν Β-92.6 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 
Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ (Φ20 mm) εληφο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ/κειψλ 

θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βιήηξα απφ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο). 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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 Ζ δηάηξεζε νπήο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απηήο ηνπ ζπλδέζκνπ γηα λα ππάξμεη ην απαξαίηεην δηάθελν 

γηα ηελ επνμεηδηθή θφιια ή θνλίακα. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε ε δηάκεηξνο ηεο νπήο 
ζα είλαη Dβιεηξ. + 4,0 mm. Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο (βιήηξα) ην βάζνο ηεο νπήο ζα είλαη 10 x 
Dβιεηξ., εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 

 Ζ εθηξάρπλζε ησλ παξεηψλ ηεο νπήο κε ζπξκαηφβνπξηζα εθηξάρπλζεο, θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε 
"λα βξίζθεη" ζηα ηνηρψκαηα ηεο νπήο. 

 Ζ πξνζσξηλή ζθξάγηζε πξνζηαζίαο ησλ νπψλ κέρξη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη νπιηζκνχ. 

 Ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νπήο ακέζσο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ξάβδνπ νπιηζκνχ: 

- κε πεπηεζκέλν αέξα, αλ πξφθεηαη λα εθαξκνζζεί επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε 
- κε πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί θνλίακα πάθησζεο. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (ξεηίλεο ή θνληάκαηνο), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο απηνχ θαη ε εηζαγσγή επαξθνχο πνζφηεηαο εληφο ηεο νπήο. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο βιήηξσλ θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα ή ζε νξνθέο, γηα λα απνθεπρζεί ε 

εθξνή ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θφιιεο ή θνληάκαηα πςεινχ ημψδνπο θαηάιιεια 
γηα εξγαζία πξνο ηα πάλσ (over head). Απαγνξεχεηαη λα επαιείθεηαη ην βιήηξν κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ δηαζθαιίδεηαη φηη ζα γεκίζεη 
πιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ ζπλδέζκνπ θαη παξεηψλ (άληπγνο) νπήο. 

 Ζ δηεμαγσγή πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

- νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε φηη ηα βιήηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη φηη 
ην πξνεμέρνλ ηκήκα είλαη ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κήθνπο 

- δνθηκή κε ην ρέξη ηεο αθακςίαο φισλ ησλ βιήηξσλ, κεηά απφ παξέιεπζε 29h εάλ εθαξκνζζεί 
επνμεηδηθφ ζπγθνιιεηηθφ ή 7 εκεξψλ εάλ έρεη εθαξκνζζεί θνλίακα 

- δνθηκή πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ζε πνζνζηφ 1% ησλ βιήηξσλ: κε πιεπξηθέο θξνχζεηο θάκπηνληαη ηα 

πξνεμέρνληα ηκήκαηα θαηά 45° θαη ειέγρεηαη εάλ αζηνρήζεη ην ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ (εάλ ε δνθηκή 
είλαη επηηπρήο ηα βιήηξα δελ επαλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε). 

 

Δαλ δηαπηζησζνχλ κή ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο αλσηέξσ δνθηκέο, ζα απνθαζίζηαληαη κε δηνξζσηηθά κέηξα 
πνπ ζα θαζνξίζεη ε πεξεζία. Νζα βιήηξα αζηνρνχλ δελ ζα επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη νη ηπρφλ πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ δηαθίλεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 
 

μ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
 (Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 

ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ν)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
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Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

π)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ξ)  Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. 
  
(Πρεη. άξζξν 20.20 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
Θαηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, 
ζθχξα θιπ). Ξεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή 
θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
 

ζ)  Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα. 
  
(Πρεη. άξζξν 4.20.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Σσκάηηλσλ – Ιηζφξξηπησλ Φξαγκάησλ & δξαπιηθψλ 

Πεξάγγσλ) 
 

Δθαξκνγή εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ππφγεηα έξγα, ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 12-03-02-00  "Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ππνγείσλ έξγσλ θαη 
ζεξάγγσλ", θαηεγνξίαο αληνρήο θαη πάρνπο ζηξψζεσο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο κειέηεο εθαξκνγήο 

πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο πξνο έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, κε ηελ εθαξκνγή είηε ηεο μεξάο είηε 
ηεο πγξάο κεζφδνπ αλάκημεο θαη εθαξκνγήο, κε βάζε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ζπλζέζεσο. 
. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Ζ δαπάλε πξνεηνηκαζίαο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα δερζεί ην εθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα 

 Ζ δαπάλε εθαξκνγήο ηνπ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο θαη 

ζε πξαλή νπνηαζδήπνηε θιίζεο  
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 Ζ δαπάλε πξνκεζείαο αδξαλψλ, ηζηκέληνπ, λεξνχ θαη πξνζζέησλ  

 Ζ δαπάλε αλάκημεο θαη εθηφμεπζεο κε ρξήζε θαηαιιήινπ εμνπιηζκνχ 

 Ζ δαπάλε ηθξησκάησλ, κέζσλ πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ή/θαη ε ρξήζε θαδνθφξσλ νρεκάησλ ή 

πδξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαζνδήγεζεο ηνπ αθξνθπζίνπ εθηφμεπζεο 

 Ζ δαπάλε απνθνκηδήο ησλ πιηθψλ αλαπήδεζεο (rebounds) 

 Ζ δαπάλε ησλ κειεηψλ ζχλζεζεο, θαηαζθεπήο δνθηκαζηηθνχ ηκήκαηνο, δεηγκαηνιεςηψλ θαη εξγαζηεξηαθψλ 
ειέγρσλ. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνζθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ ζηελ ζέζε εθαξκνγήο εληφο ηνπ θξέαηνο 
θαη ε ρξήζε ζπζηήκαηνο πξνζκίθησλ, ε ζπγθέληξσζε ησλ πιηθψλ αλαπήδεζεο (rebounds) θαη ε κεηαθνξά 

ηνπο εθηφο ηνπ θξέαηνο.  
 
η)  Γνκηθφ πιέγκα εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο. 

  
(Πρεη. άξζξν 4.22.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Σσκάηηλσλ – Ιηζφξξηπησλ Φξαγκάησλ & δξαπιηθψλ 
Πεξάγγσλ) 

 
Γνκηθφ πιέγκα ηνπνζεηνπκέλνπ ζε επηθάλεηεο εθαξκνγήο εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο, ζε ππφγεηα έξγα, 
ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο  ζχκθσλα κε ηελ κειέηε δεκνπξάηεζεο θαη ηε κειέηε 

εθαξκνγήο πνπ ζα ππνβάιεη ν Αλάδνρνο πξνο έγθξηζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία (θαηεγνξία νπιηζκνχ 
πιέγκαηνο, ππθλφηεηα ξάβδσλ θιπ). Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα θαη ηα απαηηνχκελα αγθχξηα 

ζηήξημεο. 
  
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ, θαζψο θαη ε ζηαιία 
ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 

Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνκήζεηα, 
πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε – εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ απαξαίηεηνπ θπξίνπ θαη 
βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ε δαπάλε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηζήκαλζε εκπνδίσλ, ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ 

ηνκψλ, ηελ θαηαζθεπή πεξηθξάμεσλ, δηαβάζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ αζθαιείαο 
(θηγθιίδσκα πεξηκεηξηθφ ηνπ θξέαηνο, ζθάια κε θισβφ αζθαιείαο, ζπξκαηφπιεγκα θιπ), θαζψο θαη ηελ 
έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο, Ν.Θ.Ω. θαη ινηπνχο, θνξείο. Δθφζνλ απαηηείηαη, 

ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο. 
 
Ρέινο ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, φζεο θνξέο απαηηεζεί θαηά ηελ θάζε 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο κηθξνζεξάγγσλ, πιαθψλ πξνζσξηλήο θάιπςεο ησλ θξεάησλ είηε απηέο 
είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα είηε είλαη ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο, ρσξίο απηφ λα επηζχξεη θακία απαίηεζή 

ηνπ γηα ακνηβή πέξαλ απηήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο ππεξεζθαθψλ, πέξαλ 
ησλ γξακκψλ ησλ ζρεδίσλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε πιήξσζε απηψλ δελ ζα πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο, φπσο 
επίζεο θαη ε εθηέιεζε ηζηκεληελέζεσλ, ζηαζεξνπνίεζεο – βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο, εθφζνλ  απαηηνχληαη γηα 

ηελ δηάλνημε ηνπ θξέαηνο.  
 
Θαηά ηα ινηπά, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο εξγαζία θαη πιηθά πνπ δελ  

θαηαλνκάδνληαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 
Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  ησλ ζπλαθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα θξέαηα κηθξνζεξάγγσλ, αλεμαξηήησο βάζνπο 
εθζθαθήο, εζσηεξηθήο δηαηνκήο (κεγαιχηεξεο απηήο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, δειαδή ησλ 3,90κ. θαη 
2,90κ. γηα ηα θξέαηα πξνζβνιήο θαη πέξαηνο αληίζηνηρα) ή θαη πάρνπο ηνηρψκαηνο πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ 

ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, θαη γηα νπνηαδήπνηε κέζνδν δηάλνημεο ησλ θξεάησλ θαη ππνζηήξημεο 
(θαηαδπφκελνπο δαθηπιίνπο, παζζαινζαλίδεο θ.α.) θαη αλ εθαξκφζεη ν αλάδνρνο, εθηφο ησλ κεζφδσλ πνπ 
ηηκνινγνχληαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην. 

 
Ζ θαηαζθεπή θξεαηίσλ επίζθεςεο ζηηο ζέζεηο ησλ θξεάησλ αξρήο – πέξαηνο θαη ε επίρσζε κεηαμχ απηψλ 

θαη ησλ αληίζηνηρσλ θξεάησλ, πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθα άξζξα ηνπ παξφληνο 
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Ρηκνινγίνπ. Ωζηφζν ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιηνπ, ή θαη 
θαζαίξεζε – απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίνπ ή λεζίδαο ή πιαηείαο, ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ 

θαηαιακβάλεη ην ππνςε θξέαξ.  
 
Ωο βάζνο εθζθαθήο ζεσξείηαη ην βάζνο εθζθαθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξέαηνο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 

ηεο κειέηεο, κε επηκεηξψληαο ην πάρνο ηεο εμπγίαλζεο πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζεί (νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη 
απηφ), θαζψο ε δαπάλε ηεο θαηαζθεπήο ηεο εμπγηαληηθήο ζηξψζεο (εθζθαθή, πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, θιπ) 
πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε ζηελ ηηκή ηνπ κέηξνπ βάζνπο εθζθαθήο ηνπ θξέαηνο. Δπίζεο ζηελ ηηκή ηνπ κέζνπ 

βάζνπο εθζθαθήο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε θαη ε δαπάλε εηζθφκηζεο (κεηαθίλεζεο – θφξησζεο – 
εθθφξησζεο) ηνπ δηαηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο, ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ε εγθαηάζηαζε 
ζε πιήξε εηνηκφηεηα, νπνηεζδήπνηε κεηαθηλήζεηο – ζπλαξκνινγήζεηο θαη απνζπλαξκνινγήζεηο ρξεηαζηνχλ 

εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε έξγνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε, θφξησζε, κεηαθνξά – κεηαθίλεζε θαη ζηαιία νιφθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ θάζε έξγνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε άιιν κέησπν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.  
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ (νπνηαζδήπνηε δπλακηθφηεηαο) θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο θαη 

θαηαζθεπήο ηνπ θξέαηνο ηεο κηθξνζήξαγγαο, δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, εθηφο πνιχ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 
ππεξβνιηθήο θαηάθιηζεο ππφγεησλ πδάησλ θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Πε 
θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ άληιεζεο θαη απαγσγήο ησλ πδάησλ , εληφο ή εθηφο (κέζσ θξεαηίνπ 

άληιεζεο) ηνπ θξέαηνο, ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθχςεη απφ 
ηελ επηινγή απηή (πρ θαηαζθεπή θξεαηίσλ άληιεζεο), ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  

 

Οεηά αλαθέξεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (πρ ιφγσ ηεο ρξήζεο δηαηηζέκελνπ απφ ηνλ ίδην εμνπιηζκνχ δηάηξεζεο 
κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ) ή ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ (ζσιήλσλ απμεκέλνπ 

πάρνπο), νπνηαδήπνηε επηπιένλ δαπάλε ηπρφλ πξνθχςεη ηεο επηινγήο απηήο (πρ θξέαηα κεγαιχηεξεο 
δηακέηξνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα, κεγαιχηεξνο φγθνο πιήξσζεο κεηαμχ θξέαηνο θαη θξεαηίνπ επίζθεςεο, 
θιπ) ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη δε ζα πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Νχηε ζα 

επηζχξεη αιιαγέο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Πε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε 
ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο, 
 

Ρηκή αλά κέηξν βάζνπο εθζθαθήο (κβ) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξέαηνο κηθξνζήξαγγαο 
 

 
23.1 θξεαξ πξνζβνιήο.  

 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 7016.9 (14%), ΓΟ 7025 (34%), ΓΟ 6311 (38%), ΓΟ 6329 (14%). 

 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γύν ρηιηάδεο επηαθόζηα νγδόληα   
 Αξηζκεηηθώο: (2.780,00€) 

 

 
 

23.2 θξεαξ αλάθηεζεο.  

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 7016.9 (26%), ΓΟ 7025 (38%), ΓΟ 6311 (24%), ΓΟ 6329 (12%). 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γύν ρηιηάδεο εβδνκήληα   

 Αξηζκεηηθώο: (2.070,00€) 
 

 

 

 
ΑΟΘΟΝ 24ν : Θαηαζθεπή θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ κε ηε κέζνδν ησλ αιιεινηεκλόκελσλ 

παζζάισλ, γηα αγσγνύο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ έσο θαη D=0,600κ.  
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Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.01.01, 3.10.01.02, 3.10.01.03, 3.11.01.01, 3.11.01.02, 3.11.01.03, 4.01.01, 4.09, 4.10, 
5.09.02, 9.01, 9.02, 9.10.05, 9.23.04, 9.26,  

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο: Β-26.1, Β-27, Β-92.6, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 20.20, 22.10.01  
 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξέαηνο, ρξεζηκνπνηνχκελνπ σο θξέαηνο εηζφδνπ ή εμφδνπ, πξνζβνιήο ή 
αλάθηεζεο, αξρήο ή πέξαηνο αληίζηνηρα, κηθξνζήξαγγαο ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο 

εθζθαθήο, κε παξνπζία πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα ή ρσξίο λεξφ θαη ζε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 
ηνπιάρηζηνλ 3,50κ. θαη 2,50κ. γηα θξέαηα πξνζβνιήο θαη αλάθηεζεο αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 
ζρέδηα θαη ηεχρε. 

 
Ζ  ππνζηήξημε ησλ θξεάησλ ζα γίλεηαη κε αιιεινηεκλφκελνπο παζζάινπο, νπιηζκέλνπο θαη κε, ελαιιάμ, 
δεκέλνπο κε θεθαιφδεζκν θαη κε βάζνο έκπεμεο, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα 

ππνβάιεη κε επζχλε ηνπ ν Αλάδνρνο, βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, θαη ε νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηε Γ/ζα 
πεξεζία. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

 
(Πρεη. άξζξν 3.10.01.01, 3.10.01.02 θαη 3.10.01.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 
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β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξν 3.11.01.01, 3.11.01.02 θαη 3.11.01.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 
 

γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 
δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  
ε) Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 
αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 

θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 
"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 
πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  

 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 
 

ζη) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

δ)  Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 
φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 
ε)   Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.09.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 
ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά θαηά 
ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξφκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ 
ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

 
ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

η) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
 
θ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C20/25.  

 
(Πρεη. άξζξν 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 
Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
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πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο. 

 
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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 

01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 
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. 
 
ι)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   

  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 

δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   

 
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
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Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 

εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  
 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 

άλσ πιηθνχ. 
 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 

δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 
 
κ) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
λ)  Γηάηξεζε θαη ζθπξνδέηεζε έγρπησλ παζζάισλ   
  

(Πρεη. άξζξν Β-26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 
Θαηαζθεπή έγρπηνπ πάζζαινπ (θξεαηνπαζζάινπ) δηακέηξνπ Φ 0.60 m, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 

C20/25, ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε ζχζηαζεο, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή 
κέζα ζε λεξφ, κε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα εμαζθαιίδνληαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ 
κειέηε πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο C20/25, ε δηάκεηξνο θαη ε έδξαζε ηνπ παζζάινπ θαζψο θαη ε επηθάιπςε ηνπ 

ζηδεξνπιηζκνχ.  
 
Νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 11-01-01-00 "Ξάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη πάζζαινη) θαη 

θεθαιφδεζκoη" 
 
Πηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: 

 
 ε πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε κεραλεκάησλ δηάηξεζεο παζζάισλ θαη ινηπνχ 

απαηηνπκέλνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ  

 νη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ δηαηξεηηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, απφ ζέζε ζε ζέζε θαηαζθεπήο εγρχησλ 

παζζάισλ  

 ε δηακφξθσζε δαπέδσλ εξγαζίαο θαηαιιήισλ γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηθαλεηαθψλ ή/θαη ππνγείσλ πδάησλ 

 ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη απφζεζε ησλ πξντφλησλ δηάηξεζεο νξπγκάησλ,  

 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη έγρπζε εληφο ηεο νπήο ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C20/25, κε ρξήζε 

ηζηκέληνπ ηχπνπ ΗV αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 244/80), φηαλ ηα ρεκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ην επηβάιινπλ 

 ε ρξήζε αλαζπξνκέλσλ ζσιήλσλ θαζνδήγεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο εληφο ηεο νπήο (tremmie pipes) 

 ε ηπρφλ απαηηνχκελε ζπκπιήξσζε ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ κε θνθθψδεο πιηθφ  

 ε δαπάλε γηα ηηο δπζρέξεηεο δηάηξεζεο ησλ νπιηζκέλσλ παζζάισλ, ιφγσ ηεο ππαξμεο ησλ φκνξσλ άνπισλ  
παζζάισλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ αιιεινηεκλφκελνη.   

 
Πηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα:  

 

 oη δαπάλεο δνθηκαζηηθήο θφξηηζεο ζε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο (έλαο πάζζαινο αλά 20 παζζάινπο θαη ην 
ιηγφηεξν έλαο πάζζαινο αλά γέθπξα ή ηνίρν) γηα ηελ πεξίπησζε παζζάισλ ησλ νπνίσλ ε αηρκή δελ εηζρσξεί 

ζε βξάρν.  
 
 oη δαπάλεο ειέγρνπ ηεο ζπλερείαο ηεο ζθπξνδέηεζεο φισλ ησλ παζζάισλ (integrity testing) κε αθνπζηηθέο 

κεζφδνπο (sonic). 
 

 oη δαπάλεο ζπγθέληξσζεο, παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ.  
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Πηηο ηηκέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ δαπάλεο: 

 
 Ξξνκήζεηαο, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θισβνχ νπιηζκνχ ηνπ παζζάινπ απφ ράιπβα Β500 C 

 Σξήζεο κπεληνλίηε θαηά ηελ δηάηξεζε γηα ηελ απνθπγή θαηάπησζεο ησλ παξεηψλ ηνπ δηαηξήκαηνο 

 Γηαζσιήλσζεο ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ κε κεηαιιηθφ καλδχα 

 Δλζσκάησζεο ζηδεξνζσιήλσλ ζην ζψκα ηνπ παζζάινπ θαη δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ γεσηξήζεσλ, 
ηζηκεληελέζεσλ, θ.ι.π. γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ ππζκέλα έδξαζεο ηνπ παζζάινπ. Ζ ζρεηηθή κεζνδνινγία, 

ε νπφηα ζα πξνηείλεηαη θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. 

 Ιεπηνκεξεηαθήο απνηχπσζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ζθπξνδέηεζεο θαζ‟ φιν ην χςνο ηνπ παζζάινπ, ζε 

παζζάινπο κεγάισλ θνξηίσλ π.ρ. > 500 ton κε ηε βνήζεηα αθηίλσλ “γ” ή αλαιφγσλ κε θαηαζηξνθηθψλ 
κεζφδσλ (non destructive tests).  

 Ρπρφλ πξνζζέησλ δνθηκαζηηθψλ θνξηίζεσλ ζε ιεηηνπξγηθνχο ή κε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο, επί πιένλ 

απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 Ρπρφλ επί πιένλ δνθηκαζηηθψλ θνξηίζεσλ (ζε ιεηηνπξγηθνχο ή κε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο) κε νξηδφληηα 

θνξηία 

 

Ωο πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ ζθπξνδεηεζέληνο απνδεθηνχ παζζάινπ ζεσξείηαη ην κήθνο απφ ηελ ζηάζκε ηνπ 
ππζκέλα ηνπ θξέαηνο κέρξη ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηεο θεθαιήο ηνπ παζζάινπ, φπσο πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε. 
Ρν  επί πιένλ βάζνο, θάησ απφ ηελ εγθεθξηκέλε ζηάζκε ππζκέλα ηνπ θξέαηνο, θαζψο θαη ην απνθνπηφκελν 

ηκήκα ηεο θεθαιήο ηνπ παζζάινπ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζην πξαγκαηηθφ κήθνο ησλ παζζάισλ ηεο 
κειέηεο. 
 

 
μ)  Κεηαιιηθφο καλδχαο παζζάισλ    
  

(Πρεη. άξζξν Β-27 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 

Δπέλδπζε θξεαηνπαζζάισλ κε καλδχα απφ καχξε ιακαξίλα πάρνπο 5 mm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΡΔΞ 11-01-01-00 "Ξάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη πάζζαινη) θαη θεθαιφδεζκoη" 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηεο ιακαξίλαο θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αλαισζίκσλ,  

 ε θαηεξγαζία, θνπή θαη ζπγθφιιεζε ηεο ιακαξίλαο γηα ηελ κφξθσζε ηνπ κεηαιιηθνχ καλδχα, ε εμσηεξηθή 

πξνζηαζία ηνπ κεηαιιηθνχ καλδχα κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 
αλάινγν primer), θαζψο θαη ν θαηαβηβαζκφο  

 ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ καλδχα εληφο ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ. 

 

 
ν)  Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ εληφο πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα   
  

(Πρεη. άξζξν Β-92.6 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 
Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ (Φ20 mm) εληφο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ/κειψλ 

θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βιήηξα απφ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο). 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
 Ζ δηάηξεζε νπήο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απηήο ηνπ ζπλδέζκνπ γηα λα ππάξμεη ην απαξαίηεην δηάθελν 

γηα ηελ επνμεηδηθή θφιια ή θνλίακα. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε ε δηάκεηξνο ηεο νπήο 
ζα είλαη Dβιεηξ. + 4,0 mm. Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο (βιήηξα) ην βάζνο ηεο νπήο ζα είλαη 10 x 

Dβιεηξ., εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 

 Ζ εθηξάρπλζε ησλ παξεηψλ ηεο νπήο κε ζπξκαηφβνπξηζα εθηξάρπλζεο, θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε 
"λα βξίζθεη" ζηα ηνηρψκαηα ηεο νπήο. 
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 Ζ πξνζσξηλή ζθξάγηζε πξνζηαζίαο ησλ νπψλ κέρξη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη νπιηζκνχ. 

 Ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νπήο ακέζσο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ξάβδνπ νπιηζκνχ: 

- κε πεπηεζκέλν αέξα, αλ πξφθεηαη λα εθαξκνζζεί επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε 
- κε πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί θνλίακα πάθησζεο. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (ξεηίλεο ή θνληάκαηνο), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 
εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο απηνχ θαη ε εηζαγσγή επαξθνχο πνζφηεηαο εληφο ηεο νπήο. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο βιήηξσλ θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα ή ζε νξνθέο, γηα λα απνθεπρζεί ε 
εθξνή ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θφιιεο ή θνληάκαηα πςεινχ ημψδνπο θαηάιιεια 

γηα εξγαζία πξνο ηα πάλσ (over head). Απαγνξεχεηαη λα επαιείθεηαη ην βιήηξν κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ 
θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ δηαζθαιίδεηαη φηη ζα γεκίζεη 
πνιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ ζπλδέζκνπ θαη παξεηψλ (άληπγνο) νπήο. 

 Ζ δηεμαγσγή πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

- νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε φηη ηα βιήηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη φηη 

ην πξνεμέρνλ ηκήκα είλαη ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κήθνπο 
- δνθηκή κε ην ρέξη ηεο αθακςίαο φισλ ησλ βιήηξσλ, κεηά απφ παξέιεπζε 29h εάλ εθαξκνζζεί 

επνμεηδηθφ ζπγθνιιεηηθφ ή 7 εκεξψλ εάλ έρεη εθαξκνζζεί θνλίακα 

- δνθηκή πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ζε πνζνζηφ 1% ησλ βιήηξσλ: κε πιεπξηθέο θξνχζεηο θάκπηνληαη ηα 
πξνεμέρνληα ηκήκαηα θαηά 45° θαη ειέγρεηαη εάλ αζηνρήζεη ην ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ (εάλ ε δνθηκή 
είλαη επηηπρήο ηα βιήηξα δελ επαλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε). 

 
Δαλ δηαπηζησζνχλ κή ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο αλσηέξσ δνθηκέο, ζα απνθαζίζηαληαη κε δηνξζσηηθά κέηξα 

πνπ ζα θαζνξίζεη ε πεξεζία. Νζα βιήηξα αζηνρνχλ δελ ζα επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη νη ηπρφλ πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ δηαθίλεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 

π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο,  
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 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 
η)  Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. 
  

(Πρεη. άξζξν 20.20 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 
 

Θαηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, 

ζθχξα θιπ). Ξεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή 
θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 

 
π)  Θαζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνχ 

εμνπιηζκνχ. 

  
(Πρεη. άξζξν 22.10.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 

Θαζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληηα νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 
ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ 

ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 
15-02-01-01 “θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα.  
 

Ζ εθαξκνγή ησλ ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο ζα γίλεηαη κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε 
κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.  
 

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ αθαζάξησλ πδάησλ, 

θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Δπίζεο ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε – εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ 
απαξαίηεηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ε δαπάλε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηζήκαλζε εκπνδίσλ, 
ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηελ θαηαζθεπή πεξηθξάμεσλ, δηαβάζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 
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κέηξσλ αζθαιείαο (θηγθιίδσκα πεξηκεηξηθφ ηνπ θξέαηνο, ζθάια κε θισβφ αζθαιείαο, ζπξκαηφπιεγκα θιπ), 
θαζψο θαη ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο, Ν.Θ.Ω. θαη ινηπνχο, θνξείο. 

Δθφζνλ απαηηείηαη, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο. 
 
Ρέινο ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, φζεο θνξέο απαηηεζεί θαηά ηελ θάζε 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο κηθξνζεξάγγσλ, πιαθψλ πξνζσξηλήο θάιπςεο ησλ θξεάησλ είηε απηέο 
είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα είηε είλαη ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο, ρσξίο απηφ λα επηζχξεη θακία απαίηεζή 
ηνπ γηα ακνηβή πέξαλ απηήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο ππεξεζθαθψλ, πέξαλ 

ησλ γξακκψλ ησλ ζρεδίσλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε πιήξσζε απηψλ δελ ζα πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο, φπσο 
επίζεο θαη ε εθηέιεζε ηζηκεληελέζεσλ, ζηαζεξνπνίεζεο – βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο, εθφζνλ  απαηηνχληαη γηα 
ηελ δηάλνημε ηνπ θξέαηνο.  

 
Θαηά ηα ινηπά, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο εξγαζία θαη πιηθά πνπ δελ  

θαηαλνκάδνληαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 
Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  ησλ ζπλαθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα θξέαηα κηθξνζεξάγγσλ, αλεμαξηήησο βάζνπο 
εθζθαθήο, εζσηεξηθήο δηαηνκήο (κεγαιχηεξεο απηήο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, δειαδή ησλ 3,50κ. θαη 
2,50κ. γηα ηα θξέαηα πξνζβνιήο θαη πέξαηνο αληίζηνηρα) ή θαη δηακέηξνπ παζζάισλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ 

ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, θαη γηα νπνηαδήπνηε κέζνδν δηάλνημεο ησλ θξεάησλ θαη ππνζηήξημεο 
(θαηαδπφκελνπο δαθηπιίνπο, παζζαινζαλίδεο θ.α.) θαη αλ εθαξκφζεη ν αλάδνρνο, εθηφο ησλ κεζφδσλ πνπ 
ηηκνινγνχληαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην. 

 
Ζ θαηαζθεπή θξεαηίσλ επίζθεςεο ζηηο ζέζεηο ησλ θξεάησλ αξρήο – πέξαηνο θαη ε επίρσζε κεηαμχ απηψλ 
θαη ησλ αληίζηνηρσλ θξεάησλ, πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθα άξζξα ηνπ παξφληνο 

Ρηκνινγίνπ. Ωζηφζν ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιηνπ, ή θαη 
θαζαίξεζε – απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίνπ ή λεζίδαο ή πιαηείαο, ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ 
θαηαιακβάλεη ην ππνςε θξέαξ.  

 
Ωο βάζνο εθζθαθήο ζεσξείηαη ην βάζνο εθζθαθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξέαηνο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ηεο κειέηεο, κε επηκεηξψληαο ην πάρνο ηεο εμπγίαλζεο πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζεί (νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη 

απηφ), θαζψο, ηφζν ε δαπάλε γηα ην κήθνο έκπεμεο ησλ παζζάισλ θάησ ηνπ ππζκέλα ηνπ θξέαηνο, φζν θαη 
ε δαπάλε ηεο θαηαζθεπήο ηεο εμπγηαληηθήο ζηξψζεο (εθζθαθή, πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, θιπ) 

πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηελ ηηκή ηνπ κέηξνπ βάζνπο εθζθαθήο ηνπ θξέαηνο. Δπίζεο ζηελ ηηκή ηνπ 
κέζνπ βάζνπο εθζθαθήο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε θαη ε δαπάλε εηζθφκηζεο (κεηαθίλεζεο – θφξησζεο – 
εθθφξησζεο) ηνπ δηαηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο, ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ε εγθαηάζηαζε 

ζε πιήξε εηνηκφηεηα, νπνηεζδήπνηε κεηαθηλήζεηο – ζπλαξκνινγήζεηο θαη απνζπλαξκνινγήζεηο ρξεηαζηνχλ 
εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε έξγνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε, θφξησζε, κεηαθνξά – κεηαθίλεζε θαη ζηαιία νιφθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ην 

πέξαο ησλ εξγαζηψλ θάζε έξγνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε άιιν κέησπν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.  
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ (νπνηαζδήπνηε δπλακηθφηεηαο) θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο θαη 

θαηαζθεπήο ηνπ θξέαηνο ηεο κηθξνζήξαγγαο, δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, εθηφο πνιχ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 
ππεξβνιηθήο θαηάθιηζεο ππφγεησλ πδάησλ θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Πε 
θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ άληιεζεο θαη απαγσγήο ησλ πδάησλ , εληφο ή εθηφο (κέζσ θξεαηίνπ 

άληιεζεο) ηνπ θξέαηνο, ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθχςεη απφ 
ηελ επηινγή απηή (πρ θαηαζθεπή θξεαηίσλ άληιεζεο), ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  

 

Οεηά αλαθέξεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (πρ ιφγσ ηεο ρξήζεο δηαηηζέκελνπ απφ ηνλ ίδην εμνπιηζκνχ δηάηξεζεο 

κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ) ή ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ (ζσιήλσλ απμεκέλνπ 
πάρνπο), νπνηαδήπνηε επηπιένλ δαπάλε ηπρφλ πξνθχςεη ηεο επηινγήο απηήο (πρ θξέαηα κεγαιχηεξεο 
δηακέηξνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα, κεγαιχηεξνο φγθνο πιήξσζεο κεηαμχ θξέαηνο θαη θξεαηίνπ επίζθεςεο, 

θιπ) ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη δε ζα πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Νχηε ζα 
επηζχξεη αιιαγέο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Πε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε 
ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο, 

 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

160 

Ρηκή αλά κέηξν βάζνπο εθζθαθήο (κβ) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξέαηνο κηθξνζήξαγγαο 
 

24.1 θξεαξ πξνζβνιήο.  
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΝΓΝ 2731 (75%), ΝΓΝ 2672 (17%), ΓΟ 6311 (8%) 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Έμη ρηιηάδεο νθηαθόζηα νγδόληα πέληε   

 Αξηζκεηηθώο: (6.885,00€) 
 

24.2 θξεαξ αλάθηεζεο.  

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΝΓΝ 2731 (71%), ΝΓΝ 2672 (21%), ΓΟ 6311 (8%) 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ξέληε ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα δέθα πέληε   

 Αξηζκεηηθώο: (5.415,00€) 

 

 

 
ΑΟΘΟΝ 25ν : Θαηαζθεπή θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ κε ηε κέζνδν ησλ αιιεινηεκλόκελσλ 

παζζάισλ, γηα αγσγνύο εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D>0,600κ. έσο θαη D=0,800κ.  

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.01.01, 3.10.01.02, 3.10.01.03, 3.11.01.01, 3.11.01.02, 3.11.01.03, 4.01.01,  4.09, 4.10, 
5.09.02,  9.01, 9.02, 9.10.05, 9.23.04, 9.26,  
 

απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο: Β-26.1, Β-27, Β-92.6, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4  
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 20.20, 22.10.01 

 
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο θξέαηνο, ρξεζηκνπνηνχκελνπ σο θξέαηνο εηζφδνπ ή εμφδνπ, πξνζβνιήο ή 

αλάθηεζεο, αξρήο ή πέξαηνο αληίζηνηρα, κηθξνζήξαγγαο ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο 
εθζθαθήο, κε παξνπζία πςεινχ πδξνθφξνπ νξίδνληα ή ρσξίο λεξφ θαη ζε εζσηεξηθέο δηαζηάζεηο 

ηνπιάρηζηνλ 3,90κ. θαη 2,90κ. γηα θξέαηα πξνζβνιήο θαη αλάθηεζεο αληίζηνηρα, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά 
ζρέδηα θαη ηεχρε. 
 

Ζ  ππνζηήξημε ησλ θξεάησλ ζα γίλεηαη κε αιιεινηεκλφκελνπο παζζάινπο, νπιηζκέλνπο θαη κε, ελαιιάμ, 
δεκέλνπο κε θεθαιφδεζκν θαη κε βάζνο έκπεμεο, πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηε κειέηε εθαξκνγήο πνπ ζα 
ππνβάιεη κε επζχλε ηνπ ν Αλάδνρνο, βάζεη ησλ ζπκβαηηθψλ ζρεδίσλ, θαη ε νπνία ζα εγθξηζεί απφ ηε Γ/ζα 

πεξεζία. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Πρεη. άξζξν 3.10.01.01, 3.10.01.02 θαη 3.10.01.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
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Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξν 3.11.01.01, 3.11.01.02 θαη 3.11.01.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 

θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
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 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ πιεπξηθή απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

 
ε) Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε 

αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία 
θιπ), ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 
"Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ 

πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο. 
 
 

ζη) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 

(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
δ)  Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
 
ε)   Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.09.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ, ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 
ηνπ έξγνπ (πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά θαηά 

ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξφκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ησλ 

ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 
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ζ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

η) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
θ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C20/25.  
 

(Πρεη. άξζξν 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 
Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 
 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 
πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 
επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 
Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 

απφ ζθπξφδεκα, 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: 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

164 

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

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 

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. 

 
ι)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   

  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   
 

Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  

 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 

 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
κ) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
λ)  Γηάηξεζε θαη ζθπξνδέηεζε έγρπησλ παζζάισλ   

  
(Πρεη. άξζξν Β-26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 
Θαηαζθεπή έγρπηνπ πάζζαινπ (θξεαηνπαζζάινπ) δηακέηξνπ Φ 0.60 m, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο 
C20/25, ζε έδαθνο νπνηαζδήπνηε ζχζηαζεο, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή 

κέζα ζε λεξφ, κε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε λα εμαζθαιίδνληαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ 
κειέηε πνηφηεηα ζθπξνδέκαηνο C20/25, ε δηάκεηξνο θαη ε έδξαζε ηνπ παζζάινπ θαζψο θαη ε επηθάιπςε ηνπ 
ζηδεξνπιηζκνχ.  

 
Νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 11-01-01-00 "Ξάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη πάζζαινη) θαη 
θεθαιφδεζκoη" 

 
Πηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη: 
 

 ε πξνζθφκηζε, εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία θαη απνθφκηζε κεραλεκάησλ δηάηξεζεο παζζάισλ θαη ινηπνχ 
απαηηνπκέλνπ βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ  

 νη ηνπηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπ δηαηξεηηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, απφ ζέζε ζε ζέζε θαηαζθεπήο εγρχησλ 
παζζάισλ  
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 ε δηακφξθσζε δαπέδσλ εξγαζίαο θαηαιιήισλ γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

 ε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε επηθαλεηαθψλ ή/θαη ππνγείσλ πδάησλ 

 ε ζπιινγή, απνθνκηδή θαη απφζεζε ησλ πξντφλησλ δηάηξεζεο νξπγκάησλ,  

 ε πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη έγρπζε εληφο ηεο νπήο ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C20/25, κε ρξήζε 

ηζηκέληνπ ηχπνπ ΗV αλζεθηηθνχ ζηα ζεηηθά (ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ξ.Γ. 244/80), φηαλ ηα ρεκηθά 
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ εδάθνπο ην επηβάιινπλ 

 ε ρξήζε αλαζπξνκέλσλ ζσιήλσλ θαζνδήγεζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο εληφο ηεο νπήο (tremmie pipes) 

 ε ηπρφλ απαηηνχκελε ζπκπιήξσζε ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ κε θνθθψδεο πιηθφ  

 ε δαπάλε γηα ηηο δπζρέξεηεο δηάηξεζεο ησλ νπιηζκέλσλ παζζάισλ, ιφγσ ηεο ππαξμεο ησλ φκνξσλ άνπισλ  
παζζάισλ, πξνθεηκέλνπ απηνί λα θαηαζηνχλ αιιεινηεκλφκελνη.   

 
Πηηο ηηκέο πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα:  

 

 oη δαπάλεο δνθηκαζηηθήο θφξηηζεο ζε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο (έλαο πάζζαινο αλά 20 παζζάινπο θαη ην 
ιηγφηεξν έλαο πάζζαινο αλά γέθπξα ή ηνίρν) γηα ηελ πεξίπησζε παζζάισλ ησλ νπνίσλ ε αηρκή δελ εηζρσξεί 

ζε βξάρν.  
 
 oη δαπάλεο ειέγρνπ ηεο ζπλερείαο ηεο ζθπξνδέηεζεο φισλ ησλ παζζάισλ (integrity testing) κε αθνπζηηθέο 

κεζφδνπο (sonic). 
 

 oη δαπάλεο ζπγθέληξσζεο, παξνπζίαζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ παξαπάλσ ειέγρσλ.  
 

Πηηο ηηκέο δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ δαπάλεο: 

 
 Ξξνκήζεηαο, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θισβνχ νπιηζκνχ ηνπ παζζάινπ απφ ράιπβα Β500 C 

 Σξήζεο κπεληνλίηε θαηά ηελ δηάηξεζε γηα ηελ απνθπγή θαηάπησζεο ησλ παξεηψλ ηνπ δηαηξήκαηνο 

 Γηαζσιήλσζεο ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ κε κεηαιιηθφ καλδχα 

 Δλζσκάησζεο ζηδεξνζσιήλσλ ζην ζψκα ηνπ παζζάινπ θαη δηελέξγεηαο ζρεηηθψλ γεσηξήζεσλ, 

ηζηκεληελέζεσλ, θ.ι.π. γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ ππζκέλα έδξαζεο ηνπ παζζάινπ. Ζ ζρεηηθή κεζνδνινγία, 
ε νπφηα ζα πξνηείλεηαη θαη ζα ηεθκεξηψλεηαη απφ ηνλ Αλάδνρν, ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο. 

 Ιεπηνκεξεηαθήο απνηχπσζεο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ζθπξνδέηεζεο θαζ‟ φιν ην χςνο ηνπ παζζάινπ, ζε 

παζζάινπο κεγάισλ θνξηίσλ π.ρ. > 500 ton κε ηε βνήζεηα αθηίλσλ “γ” ή αλαιφγσλ κε θαηαζηξνθηθψλ 
κεζφδσλ (non destructive tests).  

 Ρπρφλ πξνζζέησλ δνθηκαζηηθψλ θνξηίζεσλ ζε ιεηηνπξγηθνχο ή κε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο, επί πιένλ 
απηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ παξαπάλσ παξάγξαθν. 

 Ρπρφλ επί πιένλ δνθηκαζηηθψλ θνξηίζεσλ (ζε ιεηηνπξγηθνχο ή κε ιεηηνπξγηθνχο παζζάινπο) κε νξηδφληηα 

θνξηία 

 

Ωο πξαγκαηηθφ κήθνο ηνπ ζθπξνδεηεζέληνο απνδεθηνχ παζζάινπ ζεσξείηαη ην κήθνο απφ ηελ ζηάζκε ηνπ 
ππζκέλα ηνπ θξέαηνο κέρξη ηελ νξηζηηθή ζηάζκε ηεο θεθαιήο ηνπ παζζάινπ, φπσο πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε. 
Ρν  επί πιένλ βάζνο, θάησ απφ ηελ εγθεθξηκέλε ζηάζκε ππζκέλα ηνπ θξέαηνο, θαζψο θαη ην απνθνπηφκελν 

ηκήκα ηεο θεθαιήο ηνπ παζζάινπ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ζην πξαγκαηηθφ κήθνο ησλ παζζάισλ ηεο 
κειέηεο. 

 
μ)  Κεηαιιηθφο καλδχαο παζζάισλ    
  

(Πρεη. άξζξν Β-27 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 

Δπέλδπζε θξεαηνπαζζάισλ κε καλδχα απφ καχξε ιακαξίλα πάρνπο 5 mm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ 

ΔΡΔΞ 11-01-01-00 "Ξάζζαινη δη' εθζθαθήο (έγρπηνη πάζζαινη) θαη θεθαιφδεζκoη" 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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 ε πξνκήζεηα θαη ε κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηεο ιακαξίλαο θαη φισλ ησλ απαηηνχκελσλ αλαισζίκσλ,  

 ε θαηεξγαζία, θνπή θαη ζπγθφιιεζε ηεο ιακαξίλαο γηα ηελ κφξθσζε ηνπ κεηαιιηθνχ καλδχα, ε εμσηεξηθή 
πξνζηαζία ηνπ κεηαιιηθνχ καλδχα κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (ζπκπεξηιακβάλεηαη ην 
αλάινγν primer), θαζψο θαη ν θαηαβηβαζκφο  

 ε ηνπνζέηεζε ηνπ κεηαιιηθνχ καλδχα εληφο ηεο νπήο ηνπ παζζάινπ. 

 

ν)  Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ εληφο πθηζηάκελσλ ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα   
  
(Πρεη. άξζξν Β-92.6 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 
Αγθπξψζεηο λέσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ (Φ20 mm) εληφο πθηζηακέλσλ / δηαηεξνπκέλσλ ζηνηρείσλ/κειψλ 

θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (βιήηξα απφ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο). 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 
 Ζ δηάηξεζε νπήο κε δηάκεηξν κεγαιχηεξε απηήο ηνπ ζπλδέζκνπ γηα λα ππάξμεη ην απαξαίηεην δηάθελν 

γηα ηελ επνμεηδηθή θφιια ή θνλίακα. Δάλ δελ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε ε δηάκεηξνο ηεο νπήο 
ζα είλαη Dβιεηξ. + 4,0 mm. Γηα ηνπο δηαηκεηηθνχο ζπλδέζκνπο (βιήηξα) ην βάζνο ηεο νπήο ζα είλαη 10 x 
Dβιεηξ., εθηφο εάλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ κειέηε. 

 Ζ εθηξάρπλζε ησλ παξεηψλ ηεο νπήο κε ζπξκαηφβνπξηζα εθηξάρπλζεο, θαηάιιειεο δηακέηξνπ ψζηε 
"λα βξίζθεη" ζηα ηνηρψκαηα ηεο νπήο. 

 Ζ πξνζσξηλή ζθξάγηζε πξνζηαζίαο ησλ νπψλ κέρξη λα ηνπνζεηεζνχλ νη ξάβδνη νπιηζκνχ. 

 Ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο νπήο ακέζσο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ξάβδνπ νπιηζκνχ: 

- κε πεπηεζκέλν αέξα, αλ πξφθεηαη λα εθαξκνζζεί επνμεηδηθή ζπγθνιιεηηθή ξεηίλε 
- κε πιχζε κε λεξφ ππφ πίεζε, αλ πξφθεηηαη λα εθαξκνζζεί θνλίακα πάθησζεο. 

 Ζ πξνεηνηκαζία ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ (ξεηίλεο ή θνληάκαηνο), ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

εξγνζηαζίνπ παξαγσγήο απηνχ θαη ε εηζαγσγή επαξθνχο πνζφηεηαο εληφο ηεο νπήο. 

 Πηηο πεξηπηψζεηο ηνπνζέηεζεο βιήηξσλ θαηά ηελ νξηδφληηα έλλνηα ή ζε νξνθέο, γηα λα απνθεπρζεί ε 

εθξνή ηνπ ζπγθνιιεηηθνχ πιηθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη θφιιεο ή θνληάκαηα πςεινχ ημψδνπο θαηάιιεια 
γηα εξγαζία πξνο ηα πάλσ (over head). Απαγνξεχεηαη λα επαιείθεηαη ην βιήηξν κε ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ 

θαη ζηελ ζπλέρεηα λα ηνπνζεηείηαη ζηελ νπή. Κε ηνλ ηξφπν απηφ δελ δηαζθαιίδεηαη φηη ζα γεκίζεη 
πνιήξσο ην δηάθελν κεηαμχ ζπλδέζκνπ θαη παξεηψλ (άληπγνο) νπήο. 

 Ζ δηεμαγσγή πνηνηηθψλ ειέγρσλ θαη δνθηκψλ 

- νπηηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηαπίζησζε φηη ηα βιήηξα ηνπνζεηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη φηη 
ην πξνεμέρνλ ηκήκα είλαη ηνπ πξνβιεπνκέλνπ κήθνπο 

- δνθηκή κε ην ρέξη ηεο αθακςίαο φισλ ησλ βιήηξσλ, κεηά απφ παξέιεπζε 29h εάλ εθαξκνζζεί 
επνμεηδηθφ ζπγθνιιεηηθφ ή 7 εκεξψλ εάλ έρεη εθαξκνζζεί θνλίακα 

- δνθηκή πιεπξηθήο κεηαηφπηζεο ζε πνζνζηφ 1% ησλ βιήηξσλ: κε πιεπξηθέο θξνχζεηο θάκπηνληαη ηα 

πξνεμέρνληα ηκήκαηα θαηά 45° θαη ειέγρεηαη εάλ αζηνρήζεη ην ζπγθνιιεηηθφ πιηθφ (εάλ ε δνθηκή 
είλαη επηηπρήο ηα βιήηξα δελ επαλαθέξνληαη ζηελ αξρηθή ηνπο ζέζε). 

 

Δαλ δηαπηζησζνχλ κή ζπκκνξθψζεηο θαηά ηηο αλσηέξσ δνθηκέο, ζα απνθαζίζηαληαη κε δηνξζσηηθά κέηξα 
πνπ ζα θαζνξίζεη ε πεξεζία. Νζα βιήηξα αζηνρνχλ δελ ζα επηκεηξψληαη πξνο πιεξσκή. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη επίζεο ηα πάζεο θχζεσο ηθξηψκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ θαη νη ηπρφλ πξνζσξηλέο/βνεζεηηθέο θαηαζθεπέο γηα ηελ δηαθίλεζε πξνζσπηθνχ θαη κέζσλ 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 
 
π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά 
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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 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. 

 

ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ζη) ηνπ παξφληνο), 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 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 
παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 
η)  Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. 

  
(Πρεη. άξζξν 20.20 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 

Θαηαζθεπή ζηξψζεσλ απφ ζξαπζηά πιηθά πξνειέπζεσο ιαηνκείνπ (αδξαλή νδνζηξσζίαο, ιηζνζπληξίκαηα, 
ζθχξα θιπ). Ξεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα, ε δηάζηξσζε ζε πάρε έσο 30 cm, ε δηαβξνρή 

θαη ε ζπκπχθλσζε κε νδνζηξσηήξεο θαηαιιήισλ δηαζηάζεσλ ή δνλεηηθέο πιάθεο. 
 

π)  Θαζαίξεζε ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, κε ρξήζε ζπλήζνπο θξνπζηηθνχ 
εμνπιηζκνχ. 
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(Πρεη. άξζξν 22.10.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
Θαζαίξεζε θαη ηεκαρηζκφο ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, ζε 
νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε δηαηήξεζε ηνπ ππνινίπνπ δνκήκαηνο άζηθηνπ.  

 
Ππκπεξηιακβάλνληηα νη δαπάλεο ηνπ πάζεο θχζεσο απαηηνχκελνπ εμνπιηζκνχ θαη εξγαιείσλ, ησλ 
ηθξησκάησλ θαη πξνζσξηλψλ αληηζηεξίμεσλ, ε ζπζζψξεπζε ησλ πξντφλησλ, ν ηεκαρηζκφο ησλ επκεγέζσλ 

ζηνηρείσλ ζθπξνδέκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο ζηηο ζέζεηο θφξησζεο, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 
15-02-01-01 “θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα.  
 

Ζ εθαξκνγή ησλ ζπλήζσλ ηερληθψλ θαζαίξεζεο ζα γίλεηαη κε ρξήζε πδξαπιηθήο ζθχξαο ζε ζπλδπαζκφ ή κε 
κε πηζηνιέηα πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζπλαθή εμνπιηζκφ.  

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ, θαζψο θαη ε ζηαιία 

ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 
Δπίζεο ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε φισλ ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε, ζπλαξκνιφγεζε – εγθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία φινπ ηνπ 
απαξαίηεηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ εμνπιηζκνχ, ε δαπάλε γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη επηζήκαλζε εκπνδίσλ, 
ηελ εθηέιεζε εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηελ θαηαζθεπή πεξηθξάμεσλ, δηαβάζεσλ θαη ηε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ 

κέηξσλ αζθαιείαο (θηγθιίδσκα πεξηκεηξηθφ ηνπ θξέαηνο, ζθάια κε θισβφ αζθαιείαο, ζπξκαηφπιεγκα θιπ), 
θαζψο θαη ηελ έθδνζε φισλ ησλ απαξαίηεησλ αδεηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο, Ν.Θ.Ω. θαη ινηπνχο, θνξείο. 
Δθφζνλ απαηηείηαη, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα θάλεη ηηο απαξαίηεηεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο. 

 
Ρέινο ν αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε, φζεο θνξέο απαηηεζεί θαηά ηελ θάζε 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο κηθξνζεξάγγσλ, πιαθψλ πξνζσξηλήο θάιπςεο ησλ θξεάησλ είηε απηέο 

είλαη απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα είηε είλαη ραιχβδηλεο θαηαζθεπέο, ρσξίο απηφ λα επηζχξεη θακία απαίηεζή 
ηνπ γηα ακνηβή πέξαλ απηήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο εθηέιεζεο ππεξεζθαθψλ, πέξαλ 
ησλ γξακκψλ ησλ ζρεδίσλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ε πιήξσζε απηψλ δελ ζα πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο, φπσο 

επίζεο θαη ε εθηέιεζε ηζηκεληελέζεσλ, ζηαζεξνπνίεζεο – βειηίσζεο ηνπ εδάθνπο, εθφζνλ  απαηηνχληαη γηα 
ηελ δηάλνημε ηνπ θξέαηνο.  

 
Θαηά ηα ινηπά, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη νπνηαδήπνηε άιιε ζπλαθήο εξγαζία θαη πιηθά πνπ δελ  
θαηαλνκάδνληαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμεηαδφκελνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηνπο 

Γεληθνχο Όξνπο ηνπ Ρηκνινγίνπ θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο  ησλ ζπλαθψλ Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.  
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηζρχνπλ γηα θξέαηα κηθξνζεξάγγσλ, αλεμαξηήησο βάζνπο 

εθζθαθήο, εζσηεξηθήο δηαηνκήο (κεγαιχηεξεο απηήο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, δειαδή ησλ 3,90κ. θαη 
2,90κ. γηα ηα θξέαηα πξνζβνιήο θαη πέξαηνο αληίζηνηρα) ή θαη δηακέηξνπ παζζάισλ πέξαλ ησλ δηαζηάζεσλ 
ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, θαη γηα νπνηαδήπνηε κέζνδν δηάλνημεο ησλ θξεάησλ θαη ππνζηήξημεο 

(θαηαδπφκελνπο δαθηπιίνπο, παζζαινζαλίδεο θ.α.) θαη αλ εθαξκφζεη ν αλάδνρνο, εθηφο ησλ κεζφδσλ πνπ 
ηηκνινγνχληαη ζην παξφλ Ρηκνιφγην. 
 

Ζ θαηαζθεπή θξεαηίσλ επίζθεςεο ζηηο ζέζεηο ησλ θξεάησλ αξρήο – πέξαηνο θαη ε επίρσζε κεηαμχ απηψλ 
θαη ησλ αληίζηνηρσλ θξεάησλ, πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθα άξζξα ηνπ παξφληνο 
Ρηκνινγίνπ. Ωζηφζν ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαζαίξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο αζθάιηνπ, ή θαη 

θαζαίξεζε – απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίνπ ή λεζίδαο ή πιαηείαο, ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ 
θαηαιακβάλεη ην ππνςε θξέαξ.  

 
Ωο βάζνο εθζθαθήο ζεσξείηαη ην βάζνο εθζθαθήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξέαηνο ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα 
ηεο κειέηεο, κε επηκεηξψληαο ην πάρνο ηεο εμπγίαλζεο πνπ πηζαλφλ λα απαηηεζεί (νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη 

απηφ), θαζψο, ηφζν ε δαπάλε γηα ην κήθνο έκπεμεο ησλ παζζάισλ θάησ ηνπ ππζκέλα ηνπ θξέαηνο, φζν θαη 
ε δαπάλε ηεο θαηαζθεπήο ηεο εμπγηαληηθήο ζηξψζεο (εθζθαθή, πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, θιπ) 
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλεο ζηελ ηηκή ηνπ κέηξνπ βάζνπο εθζθαθήο ηνπ θξέαηνο. Δπίζεο ζηελ ηηκή ηνπ 

κέζνπ βάζνπο εθζθαθήο πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλε θαη ε δαπάλε εηζθφκηζεο (κεηαθίλεζεο – θφξησζεο – 
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εθθφξησζεο) ηνπ δηαηξεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζηε ζέζε ιεηηνπξγίαο, ε ζπλαξκνιφγεζε θαη ε εγθαηάζηαζε 
ζε πιήξε εηνηκφηεηα, νπνηεζδήπνηε κεηαθηλήζεηο – ζπλαξκνινγήζεηο θαη απνζπλαξκνινγήζεηο ρξεηαζηνχλ 

εληφο ηεο πεξηνρήο ηνπ εξγνηαμίνπ θάζε έξγνπ πξνθεηκέλνπ γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, θαζψο θαη ε 
απνζπλαξκνιφγεζε, θφξησζε, κεηαθνξά – κεηαθίλεζε θαη ζηαιία νιφθιεξνπ ηνπ εμνπιηζκνχ κεηά ην 
πέξαο ησλ εξγαζηψλ θάζε έξγνπ, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζε άιιν κέησπν ηεο παξνχζαο εξγνιαβίαο.  

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ (νπνηαζδήπνηε δπλακηθφηεηαο) θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ δηάλνημεο θαη 
θαηαζθεπήο ηνπ θξέαηνο ηεο κηθξνζήξαγγαο, δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, εθηφο πνιχ εηδηθψλ ζπλζεθψλ 

ππεξβνιηθήο θαηάθιηζεο ππφγεησλ πδάησλ θαη εθφζνλ θξηζεί απαξαίηεην απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Πε 
θάζε πεξίπησζε ε επηινγή ηνπ ηξφπνπ άληιεζεο θαη απαγσγήο ησλ πδάησλ , εληφο ή εθηφο (κέζσ θξεαηίνπ 
άληιεζεο) ηνπ θξέαηνο, ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Νπνηαδήπνηε εξγαζία πξνθχςεη απφ 

ηελ επηινγή απηή (πρ θαηαζθεπή θξεαηίσλ άληιεζεο), ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν.  
 

Οεηά αλαθέξεηαη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ (πρ ιφγσ ηεο ρξήζεο δηαηηζέκελνπ απφ ηνλ ίδην εμνπιηζκνχ δηάηξεζεο 
κεγαιχηεξεο δηακέηξνπ) ή ρξήζε ζσιήλσλ κεγαιχηεξεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ (ζσιήλσλ απμεκέλνπ 

πάρνπο), νπνηαδήπνηε επηπιένλ δαπάλε ηπρφλ πξνθχςεη ηεο επηινγήο απηήο (πρ θξέαηα κεγαιχηεξεο 
δηακέηξνπ απφ ηα πξνβιεπφκελα, κεγαιχηεξνο φγθνο πιήξσζεο κεηαμχ θξέαηνο θαη θξεαηίνπ επίζθεςεο, 
θιπ) ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν θαη δε ζα πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. Νχηε ζα 

επηζχξεη αιιαγέο ζηα ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. Πε θάζε πεξίπησζε νπνηαδήπνηε 
ηξνπνπνίεζε ηεο κειέηεο ζα εγθξίλεηαη απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο, 
 

 
Ρηκή αλά κέηξν βάζνπο εθζθαθήο (κβ) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θξέαηνο κηθξνζήξαγγαο 
 

25.1 θξεαξ πξνζβνιήο.  
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΝΓΝ 2731 (75%), ΝΓΝ 2672 (15%), ΓΟ 6311 (10%) 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Νθηώ ρηιηάδεο δηαθόζηα νγδόληα πέληε   

 Αξηζκεηηθώο: (8.285,00€) 
 

25.2 θξεαξ αλάθηεζεο.  
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΝΓΝ 2731 (72%), ΝΓΝ 2672 (19%), ΓΟ 6311 (9%) 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Έμη ρηιηάδεο δηαθόζηα ηξηάληα   

 Αξηζκεηηθώο: (6.230,00€) 
 

 
 

 
ΑΟΘΟΝ 26ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη ζπκβνιήο) αγσγώλ αθαζάξησλ, ηύπνπ Δ1, 

κέζα ζε θξέαξ.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
5.05.02, 9.01, 9.02, 9.10.01, 9.10.05, 9.23.04, 9.26, 11.01.02, 11.04,  

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Β-34, Β-36 

 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  
77.62. 
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Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο ή πηψζεο αγσγνχ αθαζάξησλ (ή 
θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ1 (Ξ1), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο 

ηεο πηψζεο (γηα ηελ πεξίπησζε θξεαηίνπ πηψζεο Ξ1),  θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ εληφο θξέαηνο 
πξνζβνιήο ή πέξαηνο κηθξνζήξαγγαο, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 
Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 

θαλνληθή ιεηηνπξγία, εθηφο ηεο θαζαίξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο αζθάιηνπ, ή θαη θαζαίξεζεο – 
απνθαηάζηαζεο πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίνπ ή λεζίδαο ή πιαηείαο, ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλεη 
ην θξέαξ, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθα άξζξα θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη εθζθαθέο ησλ θξεάησλ θαιχπηνληαη απφ ηα άξζξα ησλ θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ,  
ζηελ ηηκή φκσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξίιακβάλεηαη ε επίρσζε κεηαμχ ηνπ παξφληνο θξεαηίνπ επίζθεςεο 
θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θξέαηνο ηεο κηθξνζήξαγγαο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θελφ κεηαμχ ηνπ θξέαηνο θαη 

ηνπ θξεαηίνπ επίζθεςεο είλαη εσο θαη 0,60κ. απηφ ζα πιεξψλεηαη κε ζθπξφδεκα C8/10, ζε άιιε πεξίπησζε 
ζα επηρψλεηαη κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. Πε θακία πεξίπησζε ε θαηαζθεπή θξέαηνο κεγαιχηεξσλ 
δηαζηάζεσλ απφ απηέο ηεο κειέηεο δεκνπξάηεζεο δε ζα επηθέξεη αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   

 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

β) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
γ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

δ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C8/10 θαη 
C20/25  

 

(Πρεη. άξζξν 9.10.01 θαη 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 
Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 
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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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 
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. 
 
ε)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   

  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 

δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   

 
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  
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Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 

 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
ζη) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
δ) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 

I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 

(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   
 
ε)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  

  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 
βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 

ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 
δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 

θξεαηίσλ".   
 
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 

δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  
 

ζ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   

  
(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα‟‟  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 

(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

 

η)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  
  
(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  

 
Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 

ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 
πεπηεζκέλνπ αέξα,  
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 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 

lt/m2 

 

θ) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 
ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ αθαζάξησλ πδάησλ, 
θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ζηελ ηηκή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη, 
φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο νη 

νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά 
ζπκβαηηθά Ρεχρε θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, 
εληφο νξχγκαηνο.  

 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο ή πηψζεο αγσγνχ αθαζάξησλ (ή θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), 
ηχπνπ Δ1 (Ξ1), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο πηψζεο (γηα ηελ 

πεξίπησζε θξεαηίνπ πηψζεο Ξ1),  θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ 
ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ εληφο θξέαηνο πξνζβνιήο ή πέξαηνο 
κηθξνζήξαγγαο, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα 

πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 

 
26.1 πξνζβνιήο κηθξνζήξαγγαο, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο.  

 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6068 (14%), ΓΟ 6302 (22%), ΓΟ 6329 (14%), ΝΗΘ 7765 (11%), ΓΟ 6403 (5%), ΓΟ 6311 
(11%), ΓΟ 6752 (19%), ΓΟ 6753 (4%). 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο δηαθόζηα    
 Αξηζκεηηθώο: (3.200,00€) 

 
 
 

26.2 αλάθηεζεο κηθξνζήξαγγαο, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο.  
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6323 (21%), ΓΟ 6302 (20%), ΓΟ 6329 (13%), ΝΗΘ 7765 (10%), ΓΟ 6403 (4%), ΓΟ 6311 
(10%), ΓΟ 6752 (18%), ΓΟ 6753 (4%). 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθόζηα πελήληα   
 Αξηζκεηηθώο: (3.450,00€) 

 

 

 

 
ΑΟΘΟΝ 27ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη ζπκβνιήο) αγσγώλ αθαζάξησλ, ηύπνπ Δ2, 

κέζα ζε θξέαξ.  

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
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Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
5.05.02, 9.01, 9.02, 9.10.01, 9.10.05, 9.23.04, 9.26, 11.01.02, 11.04,  

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  
Β-34, Β-36 

 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  
77.62. 

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο ή πηψζεο αγσγνχ αθαζάξησλ (ή 
θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), ηχπνπ Δ2 (Ξ2), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο 

ηεο πηψζεο (γηα ηελ πεξίπησζε θξεαηίνπ πηψζεο Ξ2),  θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε 
νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ εληφο θξέαηνο 

πξνζβνιήο ή πέξαηνο κηθξνζήξαγγαο, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 
θαλνληθή ιεηηνπξγία, εθηφο ηεο θαζαίξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο αζθάιηνπ, ή θαη θαζαίξεζεο – 
απνθαηάζηαζεο πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίνπ ή λεζίδαο ή πιαηείαο, ζε φιε ηελ επηθάλεηα πνπ θαηαιακβάλεη 

ην θξέαξ, ε νπνία πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθα άξζξα θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη εθζθαθέο ησλ θξεάησλ θαιχπηνληαη απφ ηα άξζξα ησλ θξεάησλ κηθξνζεξάγγσλ,  
ζηελ ηηκή φκσο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξίιακβάλεηαη ε επίρσζε κεηαμχ ηνπ παξφληνο θξεαηίνπ επίζθεςεο 
θαη ηνπ αληίζηνηρνπ θξέαηνο ηεο κηθξνζήξαγγαο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην θελφ κεηαμχ ηνπ θξέαηνο θαη 

ηνπ θξεαηίνπ επίζθεςεο είλαη εσο θαη 0,60κ. απηφ ζα πιεξψλεηαη κε ζθπξφδεκα C8/10, ζε άιιε πεξίπησζε 
ζα επηρψλεηαη κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. Πε θακία πεξίπησζε ε θαηαζθεπή θξέαηνο κεγαιχηεξσλ 
δηαζηάζεσλ απφ απηέο ηεο κειέηεο δεκνπξάηεζεο δε ζα επηθέξεη αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.   

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

β) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
γ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
δ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C8/10 θαη 

C20/25  
 
(Πρεη. άξζξν 9.10.01 θαη 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 
Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 
πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 

δηάζηξσζεο. 
 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 
πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
 

γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 
ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 
επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 
Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 

 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 
 
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. 
 

ε)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   
  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 

ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   
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Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  

 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 

 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
ζη) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

δ) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 
I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   
 
ε)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  

  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 

βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 
ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 
δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 

θξεαηίσλ".   
 
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 

δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  
 

ζ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   

  
(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα‟‟  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 

(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

 

η)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  
  
(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  
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Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 

ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 
πεπηεζκέλνπ αέξα,  

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 
ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 

lt/m2 

 
θ) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ, θαζψο θαη ε ζηαιία 
ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ζηελ ηηκή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη, 
φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο νη 
νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά 

ζπκβαηηθά Ρεχρε θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, 
εληφο νξχγκαηνο.  
 

Ρηκή γηα έλα ηεκάρην θπιηλδξηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο ή πηψζεο αγσγνχ αθαζάξησλ (ή θαη ζπκβνιήο αγσγψλ), 
ηχπνπ Δ2 (Ξ2), κεηά ηνπ απαηηνχκελνπ θπιηλδξηθνχ ιαηκνχ απηνχ θαη ηεο δηακφξθσζεο ηεο πηψζεο (γηα ηελ 
πεξίπησζε θξεαηίνπ πηψζεο Ξ2),  θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε βάζνο απφ 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ εληφο θξέαηνο πξνζβνιήο ή πέξαηνο 
κηθξνζήξαγγαο, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα 

πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 
 

27.1 πξνζβνιήο κηθξνζήξαγγαο, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο.  
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6068 (11%), ΓΟ 6302 (23%), ΓΟ 6329 (16%), ΝΗΘ 7765 (12%), ΓΟ 6403 (6%), ΓΟ 6311 
(12%), ΓΟ 6752 (17%), ΓΟ 6753 (3%). 

 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα πελήληα   
 Αξηζκεηηθώο: (3.650,00€) 

 

27.2 αλάθηεζεο κηθξνζήξαγγαο, νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο.  
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6323 (20%), ΓΟ 6302 (22%), ΓΟ 6329 (15%), ΝΗΘ 7765 (11%), ΓΟ 6403 (5%), ΓΟ 6311 
(11%), ΓΟ 6752 (13%), ΓΟ 6753 (3%). 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρέζζεξηο ρηιηάδεο πεληαθόζηα πελήληα   
 Αξηζκεηηθώο: (4.550,00€) 
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ΑΟΘΟΝ 28ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ άθημεο / απόδνζεο δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ 
αθαζάξησλ από πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, δηακέηξνπ 2xD = 
2x0,250κ., γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 6,00κ., κεηά ησλ απαηηνύκελσλ εηδηθώλ 

ηεκαρίσλ.  
 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 4.09, 5.05.02, 9.01, 9.02, 9.10.04, 9.10.05, 
9.23.04, 9.26, 11.01.02, 11.04, 12.35.04, 12.35.05  

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Β-34, Β-36, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4 
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  

77.62. 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (5%), ΓΟ 6302 (23%), ΓΟ 6329 (17%), ΓΟ 6327 (3%), ΝΗΘ 7765 (12%), ΓΟ 6403 (6%), 
ΓΟ 6311 (13%), ΓΟ 6752 (18%), ΝΓΝ 4521.Β (3%).  
 

 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ άθημεο δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ αθαζάξησλ, 
θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή 

ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 

Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 
θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 
(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
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Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 
Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 

β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 

θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 

γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

180 

δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε)  Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 

(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ζη) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ  φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
δ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

ε) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 
παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
ζ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C16/20 θαη 

C20/25  

 
(Πρεη. άξζξν 9.10.04 θαη 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 

πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο. 

 

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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 
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γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   
 

δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  

 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 

01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  
01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 
01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 
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. 
 
η)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   

  
(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 

δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   

 
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 

εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  
 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 

άλσ πιηθνχ. 
 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 

δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 
 
θ) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

ι) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 
I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
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(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   

 
κ)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  
  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 
βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 

ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 
δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 
θξεαηίσλ".   

 
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 
δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  

 
λ)  Δηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη πνιππξνππιελίνπ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

13476-3 

 
(Πρεη. άξζξα 12.35.04 θαη 12.35.05 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
   

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ απφ  πνιπ-αηζπιέλην (PE) ή 

πνιππξνππιέλην (ΟΟ), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, κε ηνπο αληίζηνηρνπο δαθηπιίνπο 
ζηεγάλσζεο, δειαδή ρπηέο γσλίεο 90° θαη ρπηά ηαπ, κε ηππνπνίεζε θαηά ηελ απαηηνχκελε εμσηεξηθή 
δηάκεηξν (DN/OD).  

 
Πχκθσλα κε ην πξφηππν EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer 
diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 

 
μ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   
  

(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 

ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα‟‟  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 

(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 
ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

 
ν)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  

  
(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  

 
Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 
ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 

ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 
πεπηεζκέλνπ αέξα,  
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 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 

lt/m2 

 

π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν  Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 
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 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 
η) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ, θαζψο θαη ε ζηαιία 
ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ζηελ ηηκή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη, 
φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο νη 

νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά 
ζπκβαηηθά Ρεχρε θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, 
εληφο νξχγκαηνο.  

 
Ρηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ) θξεαηίνπ άθημεο δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ αθαζάξησλ, θαηαζθεπαδφκελνπ ζε 

νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, 
θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξεηο ρηιηάδεο εμαθόζηα εβδνκήληα 
 Αξηζκεηηθώο: (3.670,00€) 

 

 

 

 
ΑΟΘΟΝ 29ν : Θαηαζθεπή θξεαηίνπ ζηξνθήο δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ αθαζάξησλ από 

πιαζηηθνύο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο, δηακέηξνπ 2xD= 2x0,250κ., γηα 

βάζνο νξύγκαηνο έσο 6,00κ., ηνπνζεηεκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κεηά 
ησλ απαηηνύκελσλ εηδηθώλ ηεκαρίσλ θαη ζσκάησλ αγθύξσζεο.  

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 4.09, 5.05.02, 9.01, 9.02, 9.10.04, 9.10.05, 

9.23.04, 9.26, 11.01.02, 11.04, 12.35.04 
 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Β-34, Β-36, Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4 
 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο:  
77.62. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (6%), ΓΟ 6302 (17%), ΓΟ 6329 (9%), ΓΟ 6327 (6%), ΝΗΘ 7765 (14%), ΓΟ 6403 (6%), 
ΓΟ 6311 (7%), ΓΟ 6752 (30%), ΝΓΝ 4521.Β (5%).  

 
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ ζηξνθήο δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ αθαζάξησλ, 

θαηαζθεπαδφκελνπ ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή 
ελ χδαηη, θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ 
πξνο ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 

 
Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα αλαγθαία πιηθά θαη θάζε εξγαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη νινθιήξσζε απηνχ πξνο 
θαλνληθή ιεηηνπξγία. 
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Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

(Πρεη. άξζξα 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 
 

Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηε θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  
 

(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01 θαη 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 

άιισο ζηελ κειέηε.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
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δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 

ηηκνινγίνπ 
  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 

 
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 

(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
ζη) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
δ) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
ε) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
ζ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  θαηεγνξίαο C16/20 θαη 

C20/25  

 
(Πρεη. άξζξα 9.10.04 θαη 9.10.05  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
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Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ 

Θαλνληζκνχ Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ 

πιηθψλ θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ηνπ κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ ζέζε 
δηάζηξσζεο. 

 
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) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 

πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

 
γ. Ζ  ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 

ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ.   

 
δ. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 

επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 

ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο.  
 

ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 

 

Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, 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: 
 
01-01-01-00:  Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  
01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

 
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. 
 
η)  Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα   
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(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο πξνζκίθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures - additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 
δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα ζηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 

πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 
ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο.   

 
Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 
 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 
(ξεπζηνπνηεηέο θιπ) ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηελ δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ)  θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή.  

 
Ζ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ εθαξκφδεηαη γεληθψο θαη αλεμαξηήησο ησλ επί κέξνπο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ σο 
άλσ πιηθνχ. 

 
Νη αλαινγίεο αλάκημεο ζα θαζνξίδνληαη ζηηο εγθεθξηκέλεο κειέηεο ζπλζέζεσο γηα ηηο απνδεθηέο πνζφηεηεο 
δηαζηξσζέληνο ζθπξνδέκαηνο. 

 
θ) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

ι) Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα 
I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)   
 
κ)  Σαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά  

  
(Πρεη. άξζξν 11.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζε θξεάηηα πάζεο θχζεσο θαη ινηπέο θαηαζθεπέο πδξαπιηθψλ έξγσλ, ραιπβδίλσλ 
βαζκίδσλ κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά (νιεθηληθήο ζχλζεζεο) ειαρίζηνπ πάρνπο 3,0 mm, ειαθξά θιίζε 

ζην κέζνλ, πηεξχγηα πξνζηαζίαο ζηα άθξα, αληηνιηζζεηηθή ιαβή θαη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο, ειαρίζησλ 
δηαζηάζεσλ 200 x 240 mm, ζχκθσλα κε ην Ξξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 13101 θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-07-01-05  "Βαζκίδεο 

θξεαηίσλ".   
 
Ξεξηιακβάλεηαη ε πάθησζε ζηηο νπέο πνπ έρνπλ αθεζεί θαηά ηελ ζθπξνδέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ή ζε νπέο πνπ 

δηαλνίγνληαη κε δξάπαλν ζηα ηνηρψκαηα ηνπ ζαιάκνπ ηνπ θξεαηίνπ, κε ηζηκεληνθνλία ή επνμεηδηθφ θνλίακα.  
 
λ)  Δηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη πνιππξνππιελίνπ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 

13476-3 
 
(Πρεη. άξζξν 12.35.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
   

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη εγθαηάζηαζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ ζσιήλσλ απφ  πνιπ-αηζπιέλην (PE) ή 
πνιππξνππιέλην (ΟΟ), δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 13476-3, κε ηνπο αληίζηνηρνπο δαθηπιίνπο 
ζηεγάλσζεο, δειαδή ρπηέο γσλίεο 90°, κε ηππνπνίεζε θαηά ηελ απαηηνχκελε εμσηεξηθή δηάκεηξν (DN/OD).  

 
Πχκθσλα κε ην πξφηππν EN 13746-1, σο νλνκαζηηθή δηάκεηξνο ιακβάλεηαη είηε ε εμσηεξηθή (DN/OD, outer 
diameter) ή ε εζσηεξηθή (DN/ID, internal diameter). 

 
μ)  Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ.   
  

(Πρεη. άξζξν Β-34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 
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Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ ησλ 650 kg θαη 900 kg 
ηζηκέληνπ CEM I (θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 

ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 „‟Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 
θνληάκαηα‟‟  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θιπ.),  

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 
(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 

ηζηκέληνπ αλά m3 μεξάο άκκνπ  

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο.  

 
ν)  Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  
  

(Πρεη. άξζξν Β-36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο)  
 

Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε (εμσηεξηθψλ) επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε 

ζηάζκε απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint) κε ρξήζε 
ξνινχ, βνχξηζαο ή πηζηνιέηηνπ. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 

πεπηεζκέλνπ αέξα,  

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1 ή κε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 -0,15 lt/m2,  

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ  

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 
lt/m2 

 

π)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
ξ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 

ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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. 
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Πηελ ηηκή 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)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 

θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 
ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 
αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

η) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 
ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ, θαζψο θαη ε ζηαιία 
ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 
 

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ζηελ ηηκή εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη, 
φιεο νη δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη φιεο νη εξγαζίεο νη 
νπνίεο δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν ή ζηηο αληίζηνηρεο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά 

ζπκβαηηθά Ρεχρε θαη Πρέδηα ηεο Δξγνιαβίαο, αιιά είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ, 
εληφο νξχγκαηνο.  
 

Ρηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ) θξεαηίνπ ζηξνθήο δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ αθαζάξησλ, θαηαζθεπαδφκελνπ 
ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, 
θαηαζθεπαδφκελνπ ζηηο ζέζεηο ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία, ζχκθσλα κε ηα πεξηγξαθφκελα ζην παξφλ άξζξν ηνπ Ρηκνινγίνπ. 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γύν ρηιηάδεο δηαθόζηα ηξηάληα 
 Αξηζκεηηθώο: (2.230,00€) 
 

 
 
 
ΑΟΘΟΝ 30ν : Θαηαζθεπή πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θπθιηθνύ θξεαηίνπ επίζθεςεο αγσγώλ 

αθαζάξησλ από ζθπξόδεκα εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ.  
 
Πρεηηθά άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 16.14.01, 16.14.02. 
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Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : ΓΟ 6327. 

 
Γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ελφο πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θπθιηθνχ θξεαηίνπ επίζθεςεο (ή θαη 
ζπκβνιήο αγσγψλ ή θαη πηψζεο) αγσγψλ αθαζάξησλ εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, αλεμαξηήησο βάζνπο 

(νπνηνπδήπνηε ζπλνιηθνχ χςνπο απφ ηελ ζηάζκε ξνήο κέρξη ην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ ή ηελ ζηάζκε ηνπ 
εδάθνπο) θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, απνηεινχκελνπ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλνπο δαθηπιίνπο θιπ ζηνηρεία 
απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΙΝΡ ΔΛ 1917 θαη ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, κε ζήκαλζε 

CE, πιήξσο εγθαηεζηεκέλν. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
- Ζ ράξαμε κε αζθαιηνθφπηε / αξκνθφπηε ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηεο απαηηνχκελεο εθζθαθήο θαη ε δηάλνημε 

ηνπ νξχγκαηνο ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο κε ηηο ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο θαη αληηζηεξίμεηο 
- Ζ θφξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 
- Ζ θνηηφζηξσζε απφ ζθπξφδεκα C8/10 

- Ζ πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ θξεαηίνπ (δαθηχιηνη, πιάθα ζηέςεο, ζηνηρείν 
ιαηκνχ, θάιπκκα θαηα ΔΙΝΡ ΔΛ 124, βαζκίδεο, ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο θιπ) θαη ε 
ζπλαξκνιφγεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή 

- Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ αθίμεσο θαη αλαρσξήζεσο 
- Ζ επαλεπίρσζε ηνπ απνκέλνληνο φγθνπ ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ 

ζπκππθλσκέλν θαηά ζηξψζεηο ή πιηθφ ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο (ΔΣΑ) 

- Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε (αλαθαηαζθεπή γχξσ απφ ην 
φξπγκα ησλ ζηξψζεσλ νδνζηξσζίαο θαη αζθαιηηθψλ πνπ απνμειψζεθαλ γηα ηελ εθζθαθή) 

 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξεαηίνπ αθαζάξησλ πδάησλ, 
θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θπθιηθνχ θξεαηίνπ, κε  φια ηα 
απαηηνχκελα πιηθά θαη εξγαζίεο, δει. πξνκήζεηα ησλ ηκεκάησλ (δηαθηχιηνη, ιαηκφο), ζπγθφιιεζε δαθηπιίσλ, 

δηακφξθσζε ξνήο ππζκέλα, ηζηκεληνθνληα, επάιεηςε κε δηπιή ζηξψζε επνμεηδηθήο ξεηίλεο, αζθαιηηθή 
επάιεηςε, εθζθαθέο γηα ηελ ηνπνζέηεζε, επηρψζεηο, κεηαθνξέο, αληηζηεξίμεηο, αζθαιηηθά θ.ι.π. 

 
Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ) πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ απφ ζθπξφδεκα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ1917. 
 

30.1 θξεάηην εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 1,20κ.  
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Σίιηα εθαηόλ ελλελήληα   

 Αξηζκεηηθώο: (1.190,00€) 
 

30.2 θξεάηην εζσηεξηθήο δηακέηξνπ 1,50κ.  

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Σίιηα πεληαθόζηα είθνζη  
 Αξηζκεηηθώο: (1.520,00€) 

 

 

 
ΑΟΘΟΝ 31ν : Θαζαξηζκόο θαη επηζθεπή πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ επίζθεςεο, νπνηνπδήπνηε ηύπνπ 

θαη βάζνπο ξνήο.   

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ην εμήο: 10.19, 
 
απφ ΑΡΔ  ηα εμήο: 510, 111, 113, 567, 579, 

 
απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Έξγσλ Νδνπνηίαο ην εμήο: Β-34 
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θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην  Νηθνδνκηθψλ Δξγαζηψλ ην εμήο: 77.62 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 111 (17%), ΓΟ 510 (25%), ΓΟ 567 (24%), ΓΟ 579 (20%), ΓΟ 6403 (6%), OIK 7765 (8%). 

 
Γηα ηνλ πιήξε θαζαξηζκφ θαη ηελ επηζθεπή πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ επίζθεςεο, νπνηνπδήπνηε ηχπνπ θαη 
βάζνπο ξνήο, ψζηε λα θαηαζηεί θαηάιιειν πξνο ιεηηνπξγία, κε ηελ θαηάιιειε πξνζαξκνγή πθηζηάκελνπ ή 

αλαθαηαζθεπαζζέληα αγσγνχ αθαζάξησλ (ζχλδεζε, ζηεγάλσζε, εηδηθά ηεκάρηα θιπ).  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ν θαζαξηζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ θξεαηίνπ κε πηεζηηθφ – πιπζηηθφ 

απηνθίλεην θαη κε βνχξηζα, ε θαζαίξεζε πιενλαδφλησλ ζθπξνδεκάησλ ξνήο / πιαηπζθάισλ, ε δηακφξθσζε 
ηεο ξνήο ζηνλ ππζκέλα ηνπ θξεαηίνπ θαη ε ζηεγάλσζε ησλ αξκψλ γηα θαηάιιειε πξνζαξκνγή ηνπ αγσγνχ, 

ε απνθνκηδή πξντφλησλ θαζαίξεζεο ή θεξηψλ πιψλ κε δεκπίιη, ε θφξησζε επί απηνθηλήηνπ, ε κεηαθνξά ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ε εθθφξησζε ζε θαηάιιειν ρψξν απφζεζεο (π.ρ. ρσκαηεξή), θαζψο θαη ε ζηαιία 
ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Δπίζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε γηα ηελ πξνκήζεηα θαη εθαξκνγή πιηθψλ επηζθεπήο ησλ 
εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ θξεαηίνπ (ππζκέλα – ξνήο θαη ηνηρσκάησλ), πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ζπκβαηηθέο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη αθνξνχλ ζηελ επίζηξσζε ηεο ηζηκεληνθνλίαο, ηελ επάιεηςε κε 
επνμεηδηθή ξεηίλε, ηελ ζηεγαλνπνίεζε θ.α. ψζηε λα θαηαζηεί ιεηηνπξγηθφ ην θξεάηην.  
 

Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) θξεαηίνπ.  
 
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξηαθόζηα εβδνκήληα έμη  
 Αξηζκεηηθώο: (376,00€) 
 

 

 
ΑΟΘΟΝ 32ν : Θαζαίξεζε πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ επίζθεςεο, νπνηνπδήπνηε ηύπνπ θαη βάζνπο 

ξνήο.  
 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ην εμήο: 4.01.01 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : ΓΟ 6082.1 

 

Γηα ηελ πιήξε θαζαίξεζε θξεαηίνπ επίζθεςεο (ζπκβνιήο ή θαη πηψζεο) αγσγνχ αθαζάξησλ, νπνηνπδήπνηε 
ηχπνπ θαη βάζνπο ξνήο, απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο πξφθιεζε δεκηψλ ζε ελαπνκείλαληα ηκήκαηα 
απηνχ), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ 

ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ θαζαηξέζεσλ ζε 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 

Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 
ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 

θαζαίξεζεο.  
 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ 
απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμνπλ πξντφληα θαζαίξεζεο (πρ θάιπκκα, βαζκίδεο θιπ) πνπ 
δχλαληαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ, απηά ζα πξέπεη λα θπιάζζνληαη κε επηκέιεηα ηνπ Αλαδφρνπ θαη λα 

απνδίδνληαη ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία κεηά ην πέξαο ηεο θαζαίξεζεο ηνπ θξεαηίνπ. 
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Ρηκή αλά ηεκάρην (ηεκ.) θξεαηίνπ πξνο θαζαίξεζε (ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ 
ζπκβαηηθψλ κέζσλ, φπσο πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ). 

 
 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Δθαηόλ πελήληα   

 Αξηζκεηηθώο: (150,00€) 
 

 

ΑΟΘΟΝ 33ν: Γνκηθέο θαη αξρηηεθηνληθέο εξγαζίεο αληιηνζηαζίνπ Α-ΘΞ1 θαη νηθίζθνπ Ζ/Ε 

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα: 

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

9.10.05 

 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο: 

ΓΟ 6329 (100%)  

 

Ρηκή γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή (εξγαζία θαη πιηθά) ηνπ νηθνδνκηθνχ κέξνπο ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 

αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 (Α-ΘΞ1), ππφγεην θαη ππέξγεην (νηθίζθνο) ηκήκα, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Αλαιπηηθφηεξα, νη εξγαζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη είλαη: 

 Δθζθαθέο (γηα νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε φπνην βάζνο απαηηεζεί) θαη επηρψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θνξηνεθθνξηψζεσλ, κεηαθνξψλ θαη ζηαιηψλ 

απηνθηλήησλ. 

 Νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά ζθπξνδέηεζεο θαη νπιηζκνχ. 

 Νη αληηζηεξίμεηο ηνπ ζθάκκαηνο πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ (νπνηαζδήπνηε κεζφδνπ π.ρ. gunite, krings, 

παζζαινζαλίδεο θ.ι.π.). 

 Νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά μπινηχπσλ. 

 Νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηε κφλσζε ησλ εμσηεξηθψλ θαη ησλ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο, 

θαζψο θαη ε απαηηνχκελε επηκέιεηα – πξνεηνηκαζία απηψλ (π.ρ. ζε πεξηπηψζεηο κε εκθαλψλ 

ζθπξνδεκάησλ) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ απαηηνχκελσλ επαιείςεσλ. 

 Νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ ηνπνζέηεζε βαζκίδσλ πνιπαηζπιελίνπ. 

 Ζ εμπγηαληηθή ζηξψζε ζηνλ ππζκέλα ηεο εθζθαθήο, ζηηο δηαζηάζεηο πνπ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηε θάζε 

θαηαζθεπήο ηνπ αληιηνζηαζίνπ. 

 Νη εξγαζίεο (θαζαηξέζεηο, ζθπξνδέκαηα θ.ι.π.) θαη ηα πιηθά (εηδηθά ηεκάρηα θ.ι.π.) γηα ηε ζχλδεζε ηνπ 

βαξπηηθνχ αγσγνχ εηζφδνπ ησλ ιπκάησλ ζην αληιηνζηάζην, θαζψο θαη ηνπ δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ. 

Πεκεηψλεηαη φηη ην θφζηνο γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ αγθχξσζεο θαη εγθηβσηηζκνχ ηνπ δίδπκνπ 

θαηαζιηπηηθνχ, φπσο απνηππψλνληαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, θαζψο θαη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηνπο 

πεξηιακβάλεηαη αλεγκέλν ζην άξζξν 40 ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

 Νη αληιήζεηο πνπ πηζαλφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ εθζθαθή θαη έσο ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

θαηαζθεπήο ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαη ζχλδεζήο ηνπ κε ην δίθηπν. Ξεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε αληιηψλ 

νπνηαζδήπνηε δπλακηθφηεηαο. 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

194 

 Ζ πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ησλ ηξηψλ ειεθηξνθίλεησλ ζπξνθξαγκάησλ πνπ απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 Νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ αγσγνχ ππεξρείιηζεο (απφ ζσιήλεο PE DN/ID 300) θαη 

ηνπ θξεαηίνπ παξνρφκεηξσλ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. 

 Νη εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θξεαηίνπ παξνρφκεηξσλ. 

θαζψο θαη θάζε άιιν πιηθφ ή εξγαζία είλαη απαξαίηεην γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ αληιηνζηαζίνπ 

(ππφγεηνπ θαη ππέξγεηνπ ηκήκαηνο), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά 

ηεχρε. 

Γηα ηηο εξγαζίεο δηακφξθσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, νη εξγαζίεο είλαη νη εμήο: 

 εθζθαθέο, επηρψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ γηα ηελ εμπγίαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, κε ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο θαη κεηαθνξέο, 

 πιαθνζηξψζεηο πεδνδξνκίσλ (πιάθεο απφ γαξκπηινκσζατθφ) θαη φιεο νη ζπλαθείο εξγαζίεο (π.ρ. 

ζθπξφδεκα C16/20, νπιηζκφο, βάζε, ππφβαζε θ.ι.π.) γηα ηελ πξφζβαζε ζην αληιηνζηάζην θαη ζην θηίξην 

Ζ/Ε, ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ, κεηαθνξά 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ησλ ηξηψλ ειεθηξνθίλεησλ ζπξνθξαγκάησλ, φπσο 

πξνβιέπεηαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε. 

Ρν ειεθηξνκεραλνινγηθφ κέξνο πιεξψλεηαη μερσξηζηά κε ηηκή θαζνξηδφκελε ζην άξζξν 42 ηνπ παξφληνο 

ηηκνινγίνπ. 

Ρν παξφλ άξζξν θαιχπηεη επίζεο νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία θαη πιηθά πνπ δελ θαηνλνκάδνληαη ξεηά, αιιά 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηνπ δνκηθνχ θαη αξρηηεθηνληθνχ κέξνπο ηνπ αληιηνζηαζίνπ 

(ππφγεην θαη ππέξγεην ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

Ρηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ) πιήξσο θαηαζθεπαζκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ρξήζε αληιηνζηαζίνπ. 

 

ΔΟΩ Νινγξάθσο: Δίθνζη ρηιηάδεο  

Αξηζκεηηθώο: 20.000,00 € 

 

 

 

ΑΟΘΟΝ 34ν: Ξεξίθξαμε από ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληδέ Φ 1 ´’’ ζε βάζε από νπιηζκέλν 

ζθπξόδεκα. 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα: 

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

20.05.01, 20.30, 32.02.04, 32.25.03, 38.03, 38.10, 38.20.02, 64.26.02, 64.47. 

 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο: 

ΝΗΘ 3214 (27%), ΝΗΘ 3816 (25%), ΝΗΘ 3841 (9%), ΝΗΘ 3873 (23%), ΝΗΘ 6427 (10%), ΝΗΘ 6447 (6%) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πεξίθξαμεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ 

Α-ΘΞ1, ε νπνία απνηειείηαη απφ: α) βάζε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα C16/20 (δηαζηάζεσλ 0,50κ × 0,40κ ην 

ζεκέιην θαη 0,55κ × 0,20κ ην ηνηρείν) ζε ρξψκα ψρξαο (κε ρξήζε μπινηχπσλ γηα επηκειεκέλεο επηθάλεηεο), 
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β) ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληδέ Φ1 ´‟‟ χςνπο 2,55κ (κε 0,55κ εληφο ηνπ ηνηρείνπ) αλά 2,50κ θαη θάζε πέληε 

θαηλψκαηα (απφ πάζζαιν ζε πάζζαιν) θαηαζθεπή αληεξίδαο πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ νηθνπέδνπ, γ) 

ζπξκαηφπιεγκα γαιβαληδέ ρνλδξφ 5εθ. × 5εθ. θαη νχγηα πάλσ θάησ θαη θάζε 0,50κ ζε ρξψκα ζθνχξν 

πξάζηλν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζπξκαηφπιεγκα θαη ε θάησ νχγηα εηζέξρνληαη θαηά 0,10κ εληφο ηνπ ηνηρείνπ 

ηνπ βάζξνπ ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βι. ζρεηηθφ ζρέδην). 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φια ηα πιηθά θαη κηθξνυιηθά, ε θνξηνεθθφξησζε, ε ζηαιία απηνθηλήηνπ, ε 

κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ θαη ε εξγαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ηεο πεξίθξαμεο. 

Ρηκή γηα έλα κέηξν κήθνπο (κκ) πεξίθξαμεο απφ ζηδεξνζσιήλεο γαιβαληδέ Φ 1 ´‟‟ ζε βάζε απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα πιήξσο πεξαησκέλεο. 

ΔΟΩ Νινγξάθσο: Δθαηόλ πέληε 

Αξηζκεηηθώο: 105,00 € 

 
 
 

 

ΝΚΑΓΑ Β:  Θαηαζθεπή - αλαθαηαζθεπή θξεαηίσλ επίζθεςεο θαη θξεάησλ 

κηθξνζεξάγγσλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ - Γνκηθέο εξγαζίεο 
αληιηνζηαζίνπ 

 

 ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 
ΔΟΓΩΛ ΝΚΑΓΑΠ Β 

 

ΔΛΗΑΘΝΠΗΔΠ ΞΔΛΖΛΡΑ 
ΞΔΛΡΔ ΣΗΙΗΑΓΔΠ 

ΞΔΛΡΑΘΝΠΗΑ ΓΔΘΑ ΔΞΡΑ 
ΔΟΩ 

955.517,00 € 
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ΝΚΑΓΑ Γ: Αληηζηεξίμεηο – Αληηκεηώπηζε δάησλ  
(ζχκθσλα κε ηελ Νκάδα Α ηεο αξηζκ. ΓΛΠγ/νηθ.38107/ΦΛ466 –ΦΔΘ1956/07.06.17) 

 
 
ΑΟΘΟΝ 35ν : Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα (KRINGS).  

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ην εμήο: 7.06 

 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : ΓΟ 6103 (100%). 
 

Αληηζηεξίμεηο πξαλψλ νξπγκάησλ, πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, κε ζχζηεκα κεηαιιηθψλ ακθηπιεχξσλ 
πεηαζκάησλ βηνκεραληθήο πξνέιεπζεο, ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KRINGS ή αλαιφγνπ, ηεο απαηηνχκελεο θέξνπζαο 
ηθαλφηεηαο γηα ηελ παξαιαβή ησλ σζήζεσλ γαηψλ θαη ησλ πιεπξηθψλ επηθνξηίζεσλ απφ κφληκα ή θηλεηά 

θνξηία θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ ή κεραλεκάησλ έξγσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε ηνπ έξγνπ ή ηελ κειέηε 
εθαξκνγήο ηνπ Αλαδφρνπ. 
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α. Ζ πξνζθφκηζε, ε ρξήζε,  νη κεηαθηλήζεηο απφ ζέζε θαη ε απνθφκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ, κε ηηο 
απαηηνχκελεο αληεξίδεο, ζπλδέζκνπο θ.ι.π. 

β. Ζ απαζρφιεζε ησλ απαηηνπκέλσλ κεραλεκάησλ γηα ηελ ζηαδηαθή θαηαβίβαζε ησλ πεηαζκάησλ ζην 

πξνο εθζθαθή φξπγκα θαη ε ηπρφλ απαηηνχκελε βνεζεηηθή έκπεμε 

γ. Ζ ζπλαξκνιφγεζε θαη απνζπλαξκνιφγεζε ησλ πεηαζκάησλ. 

δ. Ζ ζηαδηαθή εμφιθεζή ηνπο θαηά ηελ επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο. 

ε. Νη πάζεο θχζεσο θζνξέο ησλ πεηαζκάησλ θαη ησλ εμαξηεκάησλ ηνπο. 
 
Ζ επηκέηξεζε ζα γίλεηαη ζε ηεηξαγσληθά κέηξα (m2) ηνπνζεηεζέλησλ  ακθηπιεχξσλ πεηαζκάησλ 

αληηζηήξημεο (κε 1,00 m2 πεηάζκαηνο αληηζηεξίδνληαη 2,00 m2 παξεηψλ νξχγκαηνο). Δπηκεηξάηαη κφλν ην 
ηκήκα ηνπ πεηάζκαηνο πάλσ απφ ηελ ζηάζκε ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη 20 cm πάλσ απφ ηελ 
ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

 

Tηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2)  ηνπνζεηεζέλησλ πεηαζκάησλ αληηζηήξημεο (επηκεηξνχκελεο κφλν ηεο 
κηαο παξεηάο ηνπ ζθάκκαηνο). 

 
 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ρξηάληα έλα θαη ελελήληα ιεπηά 

 Αξηζκεηηθώο: (31,90€) 

 

 

 
ΑΟΘΟΝ 36ν : Αληηζηεξίμεηο παξεηώλ ράλδαθνο κε ραιύβδηλεο παζζαινζαλίδεο.  

 
 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 7.03, 7.04, 7.05. 
 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6103 (54%), ΓΟ 6104 (31%), ΓΟ 6105 (15%). 
 

Γηα ηελ πιήξε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ νξπγκάησλ κε παζζαινζαλίδεο (ηνπιάρηζηνλ 103 Kg/m2), θαηφπηλ 
ππνβνιήο απφ ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθήο κειέηεο εθαξκνγήο θαη έγθξηζήο ηεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία. 
 

Ξεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο : 
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α) Σξήζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 

 
(Πρεη. άξζξν 7.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξεξηιακβάλεηαη ε ρξήζε κφλνλ ησλ παζζαινζαλίδσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ζπλδέζκσλ, εμαξηεκάησλ θαη 

ραιπβδίλσλ πξνθίι πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί ζην έξγν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ εξγαζηψλ, 
ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 11-02-02-00 ''Αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο'', 
αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ρξήζεψλ ηνπο ζην έξγν. 

 
Ξεξηιακβάλνληαη επίζεο ε ελνηθίαζε ή απφζβεζε ησλ παζζαινζαλίδσλ θαη ησλ ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ, ε 
κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, νη πάζεο θχζεσο θζνξέο, 

ε απψιεηα παζζαινζαλίδσλ ιφγσ αλαπηηπρνχο έκπεμεο ή αδπλακίαο εμφιθπζεο, θαζψο θαη ε θφξησζε θαη 
κεηαθνξά ηνπ πιηθνχ ζηηο απνζήθεο ηνπ ηδηνθηήηε, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 
 

β) Έκπεμε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 
     
(Πρεη. άξζξν 7.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή πεηάζκαηνο αληηζηήξημεο κε ραιχβδηλεο παζζαινζαλίδεο, πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί 
επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 11-02-02-00 ''Αληηζηεξίμεηο κε κεηαιιηθέο 
παζζαινζαλίδεο''. 

 
Ξεξηιακβάλνληαη: 
 

α. Ζ πξνζέγγηζε ησλ παζζαινζαλίδσλ πνπ έρνπλ πξνζθνκηζζεί επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ (δελ 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ή ε δαπάλε ρξήζεο ηνπο)  ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε αλχςσζε θαη 
ζηεξέσζή ηνπο κε ρξήζε ηθξησκάησλ θιπ βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ θαη ε έκπεμή ηνπο κε θξνπζηηθή ή 

δνλεηηθή θεθαιή εθαξκνζκέλε ζε εθζθαθέα κε δηθηπσηή κπνχκα ή αλαινγν παζζαινεκπήθηε. 

β. Ζ πξνζθφκηζε ζην εξγνηάμην ηνπ παζζαινεκπήθηε, νη κεηαθηλήζεηο ηνπ θαη ε απνθφκηζή ηνπ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

γ. Ζ δηακφξθσζε δηαβαζξψλ φπνπ απαηηείηαη 

δ. Ζ ηνπνζέηεζε ραιπβδίλσλ πξνθίι αθακςίαο θαη θαηαλνκήο θνξηίσλ θαη θνριησηψλ ζπλδέζκσλ 
(κπνπληέιηα) θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εθζθαθψλ (εάλ πξνβιέπνληαη) 

ε. Ζ αλάζπξζε παζζαινζαλίδσλ πνπ ηνπνζεηήζεθαλ αλεπηηπρψο ή εκθάληζαλ ζηξέβισζε θαηά ηελ 
έκπεμε 

   

γ) Δμφιθπζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 
 
(Πρεη. άξζξν 7.05 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Γηα ηελ πιήξε εμφιθπζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ πνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί επηηπρψο. 

 
Ξεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ ρξήζε ηνπ απαηηνπκέλνπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

β. Ζ δηάιπζε ησλ ηθξησκάησλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ 

γ. Ζ ζπγθέληξσζε θαη ζηνίβαζε ησλ παζζαινζαλίδσλ θαη ησλ πάζεο θχζεσο ζπλαθψλ εμαξηεκάησλ 

πξνο επαλαρξεζηκνπνίεζε ζην έξγν ή κεηαθνξά ηνπο εθηφο απηνχ. 
 
 

Ρηκή γηα έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) επηθάλεηαο πιήξσο ηνπνζεηεκέλσλ παζζαινζαλίδσλ (βαξέσο ηχπνπ), 
γηα ηελ πιήξε αληηζηήξημε ησλ πξαλψλ ησλ νξπγκάησλ (επηκεηξνχκελνπ θαη ηνπ απαηηνχκελνπ βάζνπο 
έκπεμεο φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε εθαξκνγήο). 
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ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Ξελήληα  
 Αξηζκεηηθώο: (50,00€) 

 
 
ΑΟΘΟΝ 37ν : Ιεηηνπξγία εξγνηαμηαθώλ αληιεηηθώλ ζπγθξνηεκάησλ (diesel ή βελδηλνθίλεηα).  

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 6.01.01.03, 6.01.01.04, 6.01.01.05. 

 
Ιεηηνπξγία θνξεηψλ ή θηλεηψλ εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ γηα ηελ απνζηξάγγηζε εηζξεφλησλ 
ή ππνγείσλ πδάησλ θαη ηελ άληιεζε βνξβφξνπ θαη ιπκάησλ  θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ  

ηνπ έξγνπ, εθ' φζνλ ηνχην πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε ή κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο πεξεζίαο θαη θαηά 
ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηηο ΔΡΔΞ 08-10-01-00 ''Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ'' θαη 08-10-02-00 ''Αληιήζεηο 
Βνξβφξνπ - Ιπκάησλ''. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α. Ζ πξνζθφκηζε ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο θαηάιιειεο ηζρχνο γηα ην 
εθάζηνηε καλνκεηξηθφ χςνο θαη παξνρή πνπ απαηηνχληαη θαη ησλ αλαιφγσλ ζσιελψζεσλ, ζπζθεπψλ 
θαη εμαξηεκάησλ  

β. Ζ δαπάλε ησλ θαπζίκσλ ή ηεο ειεθηξηθήο ελεξγείαο 
γ. Ζ εγθαηάζηαζε, ε επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο, ε ηξνθνδνζία κε θαχζηκα θαη ε ζπληήξεζε ηεο αληιίαο θαη 

ησλ ζσιελψζεσλ 

δ. Ζ δηάλνημε πξνζσξηλήο ηάθξνπ απαγσγήο ησλ αληινπκέλσλ λεξψλ πξνο ππάξρνληα απνδέθηε 
ε. Νη κεηαθηλήζεηο ηεο αληιίαο θαη ησλ ζσιελψζεσλ ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ 

ζη. Νη ζηαιίεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν 
 
Ρηκή αλά ψξα (h) ιεηηνπξγίαο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο (diesel ή βελδηλνθίλεηνπ), πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηεο πεξεζίαο, κε βάζε αλαιπηηθά ζηνηρεία θαηαγξαθήο ηνπ ρξφλνπ 
απαζρφιεζεο, αλάινγα κε ηελ απαηηνχκελε ηζρχ, σο εμήο: 
 

 
37.1 ηζρύνο 2,0 έσο 5,0 HP. 
  

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : ΓΟ 6108 
 

ΔΟΩ  Νινγξάθσο:  πέληε θαη δέθα ιεπηά   

 Αξηζκεηηθώο: (5,10€) 
 
 

37.2 ηζρύνο 5,0 έσο 10,0 HP.  
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : ΓΟ 6109 

 
ΔΟΩ  Νινγξάθσο:  νθηώ θαη εμήληα ιεπηά   

 Αξηζκεηηθώο: (8,60€) 
 
 

37.3 ηζρύνο 10,0 έσο 20,0 HP.  
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : ΓΟ 6110 

 
ΔΟΩ  Νινγξάθσο:  δεθαηέζζεξα θαη ηξηάληα ιεπηά   
 Αξηζκεηηθώο: (14,30€) 
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ΑΟΘΟΝ 38ν : Θαηαζθεπή ζηξαγγηζηεξίνπ, κε δηάηξεηνπο ζσιήλεο δηακέηξνπ D=0,16κ, ζε 

νπνηνδήπνηε βάζνο νξύγκαηνο αγσγώλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ. 

 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο:  

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.10.02.03, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.11.02.03, 5.10, 10.24  
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Β-64.1. 
 
Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο δηακνξθσκέλνπ ζηξαγγηζηεξίνπ, κεηά ησλ 

απαηηνχκελσλ πιηθψλ, ππφ ην ζθάκκα ησλ αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, ζε νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο 
απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη 

ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ 
ηνπ κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ δηάηξεησλ ζσιήλσλ κεηαμχ 
ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ θξεαηίσλ άληιεζεο (ζηα νπνία ζα θαηαιήγνπλ νη 

δηάηξεηνη ζσιήλεο) θαη ησλ ζσιήλσλ απαγσγήο ησλ πδάησλ ζην ηνπηθφ δίθηπν νκβξίσλ ή ζε παξαθείκελν 
ξέκα, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο απφ ηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη 
ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλσλ θαη έηνηκσλ πξνο ιεηηνπξγία. 

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 
 

α)  Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο, κε ηελ θφξησζε ησλ 
πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 
απφζηαζε. 

 
(Άξζξα 3.10.02.01, 3.10.02.02 θαη 3.10.02.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 

ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ.  
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 

κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 
επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 

 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο , κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
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(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01, 3.11.02.02 θαη 3.11.02.03 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   
 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ελψ νη 
θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 

  
γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 

πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

δ) Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

     
(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, επηκεηξνχκελε ζε θπβηθά κέηξα (m3) φγθνπ 

νξχγκαηνο, ζπκππθλσκέλνπ επηρψκαηνο, ή θαζαηξεζείζαο θαηαζθεπήο (θαηά πεξίπησζε).  
  
ε) Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα αδξαλή 

 
(Πρεη. άξζξν 5.10 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαηαζθεπή θίιηξσλ απνζηξάγγηζεο απν θαηάιιεια δηαβαζκηζκέλα ζξαπζηά αδξαλή, κνλνβαζκίσλ ή 

δηβαζκίσλ, γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ (πεξηβνιή δηάηξεησλ ζσιήλσλ, πιήξσζε απνζηξαγγηζηηθψλ ηάθξσλ) 
θαη επηθαλεηαθψλ απνζηξαγγίζεσλ (θίιηξα πξαλψλ, ζηξψζεηο ζηξάγγηζεο κε ή ρσξίο γεσζπλζεηηθά θ.ιπ.), 
ζηηο ζέζεηο θαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ κειέηε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 08-03-02-00 

„‟Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα αδξαλή‟‟. 
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Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα αδξαλψλ ηεο πξνβιεπφκελεο θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο, ε 
κεηαθνξά ηνπο ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε πξνζέγγηζε, ε δηάζηξσζε θαη 

ζπκπχθλσζή ηνπο (ειαθξά ζηελ πεξίπησζε ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε γηα ηηο 
απνζηξαγγηζηηθέο ζηξψζεηο). 
 

 
ζη) Γηάηξεηνη πιαζηηθνί ζσιήλεο απνζηξάγγηζεο D160 mm επελδεδπκέλνη κε γεσχθαζκα 
 
(Πρεη. άξζξν 10.24 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Γηάηξεηνη ζσιήλεο απνζηξάγγηζεο απφ PVC, PE (πνιπαηζπιέλην) ή ΟΟ (πνιππξνππιέλην) εζσηεξηθήο 
δηακέηξνπ 160mm, επελδεδπκέλνη κε γεσχθαζκα (θάιηζα), ην νπνίν παξαδίδεηαη ππφ κνξθή εηνίκνπ 

θιεηζηνπ καλδχα θαη εθαξκφδεηαη (θνξηέηαη) ζηνλ ζσιήλα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ δηαηξήησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο (κνχθεο,  

γσληέο, ηαπ θιπ), ηνπ δηακνξθσκέλνπ καλδχα απφ γεσχθαζκα θαη ησλ πιηθψλ κάηηζεο/ζηεξέσζήο ηνπ, ε 
ζπλαξκνιφγεζε ηεο δηάηξεηεο ζσιελνγξακκήο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ πξνκεζεπηή θαη ε ηνπνζέηεζή 
ηεο ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ κειέηε ζέζεηο.        

 
 
δ) Γεσχθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ 

 
(Πρεη. άξζξν Β-64.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 
Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε κε πθαληνχ γεσπθάζκαηνο απφ ίλεο πνιππξν-ππιελίνπ, γηα ηελ 
θαηαζθεπή ησλ γξακκηθψλ ζηξαγγηζηεξίσλ ηεο νδνχ θαη ησλ ζηξαγ-γηζηεξίσλ φπηζζελ ηνίρσλ ή βάζξσλ, 

πάρνπο 1,0 mm (θαηά ΔΙΝΡ EN 9863-1), ειάρηζηνπ βάξνπο 150 gr/m2 (θαηά ΔΙΝΡ EN ISO 9864), 

εθειθπζηηθήο αληνρήο 9 kN/m (θαηά ΔΙΝΡ EN ISO 10319), επηκήθπλζεο ζε ζξαχζε  50% (θαηά EN ISO 

10319), αληνρήο ζε δηάηξεζε 1500 N (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 12236), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-03-

03-00.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη:  

 ε πξνκήζεηα ηνπ γεσπθάζκαηνο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ,  

 ε θνπή ηνπ ζηηο θαηάιιειεο δηαζηάζεηο, ε πξνζέγγηζε θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζην φξπγκα,  

 ε πξνζσξηλή ζπγθξάηεζε ηνπ γεσπθάζκαηνο θαη γηα ηε κφξθσζε ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ 
ζχκθσλα κε ηε κειέηε (κε ρξήζε μπιίλσλ αληεξίδσλ, πιαηζίσλ θιπ ρσξίο αηρκεξά άθξα) ην ηειηθφ 

θιείζηκν ηεο δηαηνκήο ηνπ ζηξαγγηζηεξίνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο επηθαιχςεηο ηνπ γεσπθάζκαηνο θαη 
ε ζπξξαθή ησλ θχιισλ.  

 

Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 
φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε ηεο εξγαζίαο, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ 
απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Δπηζεκαίλεηαη ε αλάγθε ρξήζεο θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ πιηθψλ 
ηνπ κνλνβαζκίνπ θίιηξνπ γηα ηελ απνθπγή ησλ θζνξψλ ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ γεσπθάζκαηνο. 

 
Ππλνςίδνληαο, ην παξφλ άξζξν αλαθέξεηαη ζηελ ηηκή γηα έλα κέηξν κήθνπο (κκ) πιήξσο δηακνξθσκέλνπ 
ζηξαγγηζηεξίνπ, κεηά ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ, ππφ ην ζθάκκα ησλ αγσγψλ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ, ζε 

νπνηνδήπνηε βάζνο νξχγκαηνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε 
νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ 
ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ 

δηάηξπησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ θξεαηίσλ άληιεζεο θαη ησλ 
ζσιήλσλ απαγσγήο ησλ πδάησλ ζην ηνπηθφ δίθηπν νκβξίσλ ή παξαθείκελν ξέκα, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, 
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38.1 γηα νξύγκαηα αγσγώλ δηακέηξνπ έσο θαη D=0,500κ. 
  

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.1 (8%), ΓΟ 6081.2 (5%), ΓΟ 6082.1 (5%), ΓΟ 6073 (7%), ΝΓΝ 2815 (12%), ΓΟ 
6620.1 (46%), ΝΗΘ 7914 (17%). 

 
ΔΟΩ  Νινγξάθσο:  ηξηάληα πέληε  
 Αξηζκεηηθώο: (35,00€) 

 
38.2 γηα νξύγκαηα αγσγώλ δηακέηξνπ D>0,500κ. έσο θαη D=0,800κ.  

 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 
ΓΟ 6081.2 (20%), ΓΟ 6082.2 (12%), ΝΓΝ 2815 (12%), ΓΟ 6620.1 (39%), ΝΗΘ 7914 (17%). 

 
ΔΟΩ  Νινγξάθσο:  ζαξάληα   
 Αξηζκεηηθώο: (40,00€) 

 
 

 

ΑΟΘΟΝ 39ν : Ξξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ 
αληηκεηώπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 

Πρεηηθφ πεξηιακβαλφκελν άξζξν:  
Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο:  
3.12  

 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 

κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 

απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη αθφκε κία θνξά ε ηηκή απηή.  
 
Ρηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληφκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξηα εθζθαθήο 

 
ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γέθα ηέζζεξα θαη ηξηάληα ιεπηά  
 Αξηζκεηηθώο: (14,30€) 

 
 

 
ΝΚΑΓΑ Γ: Αληηζηεξίμεηο – Αληηκεηώπηζε δάησλ 

 

 ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 

ΔΟΓΩΛ ΝΚΑΓΑΠ Γ 
 

ΔΜΑΘΝΠΗΔΠ ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΡΟΔΗΠ 

ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΝΘΡΑΘΝΠΗΑ ΝΘΡΩ 
ΔΟΩ 

693.808,00 € 
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ΝΚΑΓΑ Γ: Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο  
(ζχκθσλα κε ηελ Νκάδα Δ ηεο αξηζκ. ΓΛΠγ/νηθ.38107/ΦΛ466 –ΦΔΘ1956/07.06.17) 

 
 

ΑΟΘΟΝ 40ν : Θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ δηακέηξνπ 2xD= 2x0,250κ. από πιαζηηθνύο ζσιήλεο 
δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο PN16atm, ηνπνζεηεκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε 

βάζνο νξύγκαηνο έσο 6,00κ.  
 
Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα :  

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο:  
2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.10.02.02, 3.11.02.01, 3.11.02.02, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 

12.14.01.53, 16.09.       
 
θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο:  

Γ-1.1, Γ-2.1, Γ-4. 
 
Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο : 

ΓΟ 6081.1 (17%), ΓΟ 6082.1 (8%), ΓΟ 6068 (11%), ΓΟ 6069 (5%), ΓΟ 6622.3 (45%), ΝΓΝ4521.Β 
(10%), ΓΟ 6087 (4%). 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ δίδπκνπ 
θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΟΔ 100) 
κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 12201-2, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 250mm / ΟΛ 16atm,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ηνπ δίδπκνπ αγσγνχ, ππφ ην νδφζηξσκα 
νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, θαηαζθεπαδφκελνπ, ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 

έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 
εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 

ιεηηνπξγία.  
 

Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
ηπρφλ θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη 
χπαξμεο δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 

ππνζεκειίσζεο ηνπο), ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί, ε αγθχξσζε ησλ λέσλ αγσγψλ φπνπ 
απαηηήηαη θαη ε ρξήζε νδεγψλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο νκνηφκνξθεο θιίζεο ηνπο.  
 

Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο θαηαζθεπήο θαη 

ηε ιεηηνπξγία ησλ αγσγψλ.    
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 
α)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 
 

 (Πρεη. άξζξα 3.10.02.01 θαη 3.10.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε  νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  
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Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 
κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  

 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 

νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 
 
Δπηζεκαίλεηαη φηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο 

επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ. 

Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
 
β)   Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο  

 
(Πρεη. άξζξα 3.11.02.01, 3.11.02.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο,  ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 

εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 
ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 „‟Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ‟‟.  

 
Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 
Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη 
άιισο ζηελ κειέηε.  
 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ  απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο ζε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο).   

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε.   
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ, πιαθνζηξψζεσλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ 
άνπιν ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

 Γηα πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 6,00κ. θαη κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη απφ ηελ κειέηε, κε ηελ θφξησζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο επί απηνθηλήηνπ, ηελ ζηαιία ηνπ 
απηνθηλήηνπ, ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ. 
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γ)  Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 
(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ ή 
πιαθνζηξψζεσλ , κε ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 
 

δ)  Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

 (Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Φνξηνεθθφξησζε  βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηελ ζηαιία 
ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
  

ε)  Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 
δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 

 

 (Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 

Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 
κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
 

Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 
ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 

απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ.  
 

ζη) Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ εθηέιεζε 
ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 

ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 

δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 
(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
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εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 

 
ε) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

 
(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 

(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

η)   Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 

(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 
θ)  Πσιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 12201-2 

 
 (Πρεη. άξζξν 12.14.01.53 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Πσιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΟE 100  (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 
10 MPa),  ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 12201-2, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 250 mm / νλνκ. 
πίεζεο ΟΛ 16 atm, γηα ηελ απνρέηεπζε αθαζάξησλ ππφ πίεζε.  

 
Νη ζειήλεο (ΟΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ηελ νλνκαζηηθή 
δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: ζσιήλεο DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν ιφγν 

δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ ζσιήλα πξνο ην 
νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο εμψζεζεο -extrusion-, 
πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε -peelable layer). 

O αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ ειάρηζηε 
απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΟΔ (MRS: Minimum Required Strength)  σο εμήο: PE100 - MRS 10 MPa, 

PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Πχκθσλα κε ην EN 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΟΛ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία πιηθνχ 
θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR.  

Πην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΟΛ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη φηη 
πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Ξξφηππν. 

Νη ζσιήλεο ΟΔ θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, Ο = γηα δίθηπα απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P = 
γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 

Πην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ εθαξκνγή 

γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelaable layer) νθείινπλ λα 
πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο 

ινηπνχο ζσιήλεο ΟΔ.   

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Ζ πξνκήζεηα,  κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο  

ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ ΟΔ. 

β. Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, ε 

ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 
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γ. Ζ πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ εηδηθψλ 
ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΟΔ  κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding) ή ρξήζε 

ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο 
Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο. 

δ. Ζ πξνκήζεηα, πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ ζχκθσλα κε 

ηελ αληίζηνηρε Ρερληθή Ξξνδηαγξαθή. 

 
ι) Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 
 
(Πρεη. άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
κ)   πφβαζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 

 
 (Πρεη. άξζξν Γ-1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 

λ)   Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο. 
 
(Πρεη. άξζξν Γ-2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο (πξφζζεηνπ ζην άξζξν 4.09  ηνπ Ξεξηγξαθηθνχ 
ηηκνινγίνπ πδξαπιηθψλ έξγσλ, ήηνη ηεο παξαγξάθνπ (ε) ηνπ παξφληνο), 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 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. 

 
μ)   Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε. 
 

(Πρεη. άξζξν Γ-4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηΐαο)  
 
Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ-5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 
γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 

ππαίζξηα έξγα. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

208 

 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε,  

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, 
θχιαμε θιπ.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη 

ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθiλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη).  

 

ν) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
 

(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ.   
 

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

θαη ηνπ φινπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 
 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ή αλαθαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ δίδπκνπ 
θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΟΔ 100) 
κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 12201-2, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN 250mm / ΟΛ 16atm,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ζσκάησλ αγθχξσζεο ηνπ δίδπκνπ αγσγνχ, ππφ ην νδφζηξσκα 
νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, θαηαζθεπαδφκελνπ, ζε βάζνο έσο 6,00κ. απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο θαη ζε νπνηνδήπνηε 
έδαθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο δπζρέξεηαο, ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, αλεμαξηήηνπ ηνπ κήθνπο ησλ 
ηεκαρίσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζεσλ ησλ ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο, ζχκθσλα κε ηελ 

εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζρέδηα, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο 
ιεηηνπξγία.  
 

ΔΟΩ Νινγξάθσο:  Γηαθόζηα εμήληα        
 Αξηζκεηηθώο: (260,00€) 
 

 

 

ΑΟΘΟΝ 41ν: Θαηαζθεπή δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνύ αγσγνύ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ πδάησλ, 

δηακέηξνπ 2xD = 2x0,250κ από ειαηό ρπηνζίδεξν απνθιεηζηηθά ζηελ πεξηνρή ηεο 
Θαιιηζέαο Ξεληέιεο, ηνπνζεηεκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία, κε βάζνο 
νξύγκαηνο έσο 4,00κ. 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα άξζξα: 

Απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ ηα εμήο: 

2.01, 2.02, 3.10.02.01, 3.11.02.01, 3.12, 3.13, 4.01.01, 4.09, 4.10, 5.05.02, 5.07, 12.16.05, 9.01, 9.02, 
9.10.02, 9.10.04, 9.10.05, 9.23.04, 9.26, 12.17.01, 12.17.02.05, 

απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο ηα εμήο: 

Β – 34, Β – 36, Γ – 1.1, Γ – 2.1, Γ – 4 

θαη απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ ην εμήο: 

77.62. 

 

Θσδηθνί Αλαζεψξεζεο: 
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ΓΟ 6081.1 (5%), ΓΟ 6082.1 (30%), ΓΟ 6068 (8%), ΓΟ 6069 (5%), ΓΟ 6623 (44%), ΝΓΝ4521Β (8%) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ελφο κέηξνπ κήθνπο (κκ) δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο αθαζάξησλ 
πδάησλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΛ 598, θαηεγνξίαο Θ7, νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ D = 0,250κ, 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ζσκάησλ 

αγθχξσζήο ηνπ, ηνπ θξεαηίνπ  άθημεο / απφδνζήο ηνπ, φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (ζσιήλεο 
βάλεο, ηαπ θιπ) εληφο ηνπ θξεαηίνπ εθθέλσζεο, θαζψο θαη ηπρφλ εγθηβσηηζκνχ ηνπ φπνπ απαηηεζεί, ζχκθσλα 
κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, θαηαζθεπαδφκελνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε, ζε νπνηνδήπνηε ζπλνιηθφ κήθνο, νπνηαζδήπνηε θαηαζθεπαζηηθήο 
δπζρέξεηαο ιφγσ ηπρφλ εκπνδίσλ, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο θαη ζε βάζνο έσο 4,00 κ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εδάθνπο, ελ μεξψ ή ελ χδαηη, αλεμαξηήησο κήθνπο ηεκαρίσλ θαη αξηζκνχ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ 

ζσιήλσλ κεηαμχ ηνπο. 

 

Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θαζαηξέζεηο πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαηά ηελ αλαθαηαζθεπή ησλ ππφςε αγσγψλ, 
θαζψο θαη ε πιήξεο απνθαηάζηαζε ησλ πθηζηάκελσλ ζπλδέζεσλ ησλ αθηλήησλ ζηνλ λέν αγσγφ, ηπρφλ 
θαζαηξέζεηο πιαθνζηξψζεσλ θαη ε απνθαηάζηαζή ηνπο, ηπρφλ δπζρέξεηεο ιφγσ ζηελφηεηνο ρψξνπ θαη χπαξμεο 

δηθηχσλ ΝΘΩ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ηπρφλ απαηηνχκελεο εξγαζίεο ππνζηήξημεο, αληηζηήξημεο ή 
ππνζεκειίσζεο ηνπο), θαζψο θαη ε εμπγείαλζε ηνπ εδάθνπο εθφζνλ απαηηεζεί.  
 

Δπίζεο, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο πιηθψλ ή  πξντφλησλ φπνπ απαηηείηαη, 
ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηε δαπάλε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαηεηακέλε αλακνλή θνξηνεθθφξησζεο απηψλ, 
θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε αληιήζεηο θαη δηαηάμεηο (by pass) απαηηεζνχλ κέρξη ηελ πεξαίσζε ηεο ελδερφκελεο 

αλαθαηαζθεπήο θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ αγσγνχ.       

 

Πηελ ηηκή, πεξηιακβάλνληαη νη θάησζη εξγαζίεο: 

 

α) Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

 

(Πρεη. άξζξν 3.10.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 
νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε) ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 “Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ”. 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο κε ηξφπν πνπ λα είλαη 
δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 

εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

 

 

β) Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο 

 

(Πρεη. άξζξν 3.11.02.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
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Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε βξαρψδε πεηξψκαηα θάζε είδνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ (cemented) θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνχ 
εμνπιηζκνχ (πδξαπιηθήο ζθχξαο ή αεξνζθπξψλ), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε) ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-01 “Δθζθαθέο νξπγκάησλ 
ππνγείσλ δηθηχσλ”. 

Ζ θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε / αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα 
εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ απαηηνχληαη), ε 
κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο κε ηξφπν πνπ λα είλαη 

δπλαηή ε ρξήζε ηχπσλ γηα ηε δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Ρέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 
είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 

Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 
ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. Νη εηδηθέο αληηζηεξίμεηο επηκεηξψληαη ηδηαίηεξα, ζε 
νιφθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 
ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

γ) Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ, κε ηε 
κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ εδαθψλ, ακκνραιίθσλ ή αζθαιηηθψλ, κε ηε 

ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 

δ) Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηε 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

 

(Πρεη. άξζξν 2.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή άνπινπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

 
ε)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα ΝΘΩ. 
 
(Πρεη. άξζξν 3.12 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Ξξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 
Δηαηξεηψλ/Νξγαληζκψλ Θνηλήο Ωθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα /αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 

κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ή θαη εγθάξζηα ηνπ ζθάκκαηνο.  
 
Λνείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζ΄ απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Ξεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 
άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. Δθφζνλ ππάξρνπλ έμσ 

απφ ηνλ παξαπάλσ θχιηλδξν άιινη αγσγνί θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ε ηηκή ηνπ νηθείνπ άξζξνπ ηνπ παξφληνο 
ηηκνινγίνπ.  
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ζη)   Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο γηα ηελ 
εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 3.13 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο ππφ ζπλζήθεο 
πεξηνξηζκέλνπ ρψξνπ, φηαλ δειαδή ε εξγαζία πξέπεη ππνρξεσηηθψο λα εθηειεζζεί επί πεδνδξνκίνπ ή 
εξείζκαηνο νδνχ ρσξίο θαηάιεςε ηνπ θαηαζηξψκαηνο, ρεηξνλαθηηθψο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ ή 

ππνβνήζεζε κηθξνεθζθαθέσλ (mini excavators) πιάηνπο έσο 1,50 m θαη ρσξεηηθφηεηνο θάδνπ έσο 0,25 m3 

θαη δελ είλαη εθηθηή ε  ρξεζηκνπνίεζε  κεγαιπηέξνπ κεγέζνπο κεραληθνχ εμνπιηζκνχ.  
 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε νξχγκαηα κε πιάηνο ππζκέλα έσο 1,00 m θαη βάζνο έσο 4,00 m, κεηά 
απφ πιήξε ηεθκεξίσζε ηεο αλαγθαηφηεηνο εθαξκνγήο ηεο ππφςε κεζνδνινγίαο ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 

 
δ)   Θαζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
 

(Πρεη. άξζξν 4.01.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 
Θαζαηξέζεηο ζπλήζνπο αθξηβείαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ (πδξαπιηθή ζθχξα, 

εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ), ηκεκάησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (ρσξίο 
πξφθιεζε δεκηψλ ζην απνκέλνλ ηκήκα), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 15-02-01-01 "Θαζαηξέζεηο 
ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα", κε ηελ θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 

θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε.  
 
Ππκπεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο πξνζσξηλέο αληηζηεξίμεηο-ππνζηειψζεηο, ν ηεκαρηζκφο 

ησλ απνθνπηνκέλσλ ζηνηρείσλ, ν έιεγρνο θαη αληηκεηψπηζε ηεο παξαγφκελεο θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηψλ ζθφλεο θαη ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο 
θαζαίξεζεο. 

 
ε) Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 

 
(Πρεη. άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

ζ) Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ φπσο 
αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ. 

 
(Πρεη. άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

η) Γίθηπα ππνλφκσλ απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζίδεξνπ (ductile iron) D 250 mm (ΔΛ 598) 

(Πρεη. άξζξν 12.16.05 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

Πσιελψζεηο ππνλφκσλ κε ζσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 
598, κε ζήκαλζε CE, απνιήμεηο ηχπνπ θακπάλαο, ειαζηηθφ δαθηχιην έκθξαμεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1, εζσηεξηθή 
επέλδπζε απφ ηζηκεληνθνλία κε ηζηκέλην πςειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε αξγίιην (high alumina cement) θαη 

εμσηεξηθή επέλδπζε κε κεηαιιηθφ ςεπδάξγπξν ειαρίζηνπ πάρνπο 70 κm κε πξνζηαηεπηηθφ ηειείσκα ελφο απφ 
ηνπο ηχπνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην Ξαξάξηεκα Β ηνπ Ξξνηχπνπ. 

Νη ζσιήλεο ππνλφκσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηεγνξηνπνηνχληαη κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή ηνπο δηάκεηξν DN 

(ηαπηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα). 

Ξεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ ζσιήλσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν κε ηνπο 

αλαινγνχληεο δαθηπιίνπο ζηεγάλσζεο θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1, ε πξνζσξηλή απνζήθεπζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ν 
θαηαβηβαζκφο ησλ ζσιήλσλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο, ε ζχλδεζή ηνπο θαη ε εθηέιεζε ειέγρσλ ζηεγαλφηεηαο. 

 

θ) Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron) 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
 

 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ.  

 

212 

(Πρεη. άξζξα 12.17.01 θαη 12.17.02.05 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

Ξξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ζπλαξκνιφγεζε ζε ζσιελνγξακκή απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζηδήξνπ 

ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron) εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ζπλδέζκσλ θαη ζηεξηγκάησλ ηππνπνηεκέλσλ δηαηνκψλ 
θαη ινηπψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 545 θαη ΔΙΝΡ ΔΛ 598, κε πηζηνπνηεηηθά απφ θνηλνπνηεκέλν ζηελ ΔΔ 

θνξέα πηζηνπνίεζεο, δειαδή θακπχιεο, ηαπ, ζπζηνιέο, πψκαηα θ.ι.π., φισλ ησλ ηχπσλ (κνλήο ή δηπιήο 
θιαληδσηήο ζχλδεζεο, κνλήο ή δηπιήο ζχλδεζεο ηχπνπ θψδσλα), κεγεζψλ (νπνηαζδήπνηε νλνκαζηηθήο 
δηακέηξνπ), θιάζεσλ πίεζεο ιεηηνπξγίαο, κε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή πξνζηαζία ελφο απφ ηνπο ηχπνπο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζηα πξφηππα ΔΙΝΡ ΔΛ 545 θαη ΔΙΝΡ ΔΛ 598. Ξεξηιακβάλνληαη νη απαηηνχκελνη θνριίεο ζχλδεζεο 
θαη νη ειαζηηθνί δαθηχιηνη ζηεγάλσζεο ΔΙΝΡ ΔΛ 681-1, θαζψο θαη ζηνηρεία αγθχξσζεο (saddles) ζσιελψζεσλ 
πηέζεσο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε (ductile iron), θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ545, πιήξσο εγθαηεζηεκέλα, 

κε ηνπο απαηηνχκελνπο θνριίεο. 

 

ι) Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ  

(Πρεη. άξζξν 4.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 

κ) πφβαζε Νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο 

(Πρεη. άξζξν Γ – 1.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

Θαηαζθεπή ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ 

ηχπνπ ζχκθσλα κε ηελ ΞΔΡΔΞ 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 πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε εθθφξησζε θαη δηάζηξσζε, δηαβξoxή θαη πιήξεο ζπκπχθλσζε, ψζηε λα πξνθχςεη ε πξνβιεπφκελε απφ 

ηε κειέηε γεσκεηξηθή επηθάλεηα. 

 

λ) Βάζε νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο 

(Πρεη. άξζξν Γ – 2.1 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

Θαηαζθεπή βάζεο νδνζηξσζίαο κεηαβιεηνχ πάρνπο απφ ζξαπζηά αδξαλή πιηθά ζηαζεξνπνηνπκέλνπ ηχπνπ 
ζχκθσλα κε ηελ ΞΔΡΔΞ 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 πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ησλ αδξαλψλ θαη ηνπ λεξνχ δηαβξνρήο, 

 ε θφξησζε θαη κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

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

 

μ) Αζθαιηηθή Ππγθνιιεηηθή Δπάιεηςε 

(Πρεη. άξζξν Γ – 4 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

Ππγθνιιεηηθή επάιεηςε επί αζθαιηηθήο ζηξψζεο ή επί ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. πξνζηαζίαο κεκβξαλψλ 
ζηεγαλνπνίεζεο ηερληθψλ ζηέςεο), κε αζθαιηηθφ δηάιπκα ηχπνπ ΚΔ – 5 ή θαζαξή άζθαιην ή αζθαιηηθφ 

γαιάθησκα ηαρείαο δηάζπαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ έθηαζε θαη ηε κνξθή ηεο επηθάλεηαο, ζε ππφγεηα θαη 
ππαίζξηα έξγα. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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 ε πξνκήζεηα ηεο αζθάιηνπ, ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ ηπρφλ απαηηνχκελνπ αληηπδξφθηινπ 

παξαζθεπάζκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, 

 ε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θαη ε παξαζθεπή ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο (ζέξκαλζε, ελαπνζήθεπζε, θχιαμε 
θ.ι.π.), ν θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο πνπ ζα πξνεπαιεηθζεί κε κεραληθφ ζάξσζξν θαη ρεηξσλαθηηθή 

ππνβνήζεζε, 

 ε κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηνπ αζθαιηηθνχ δηαιχκαηνο ή ηνπ γαιαθηψκαηνο κε απηνθηλνχκελν δηαλνκέα 

αζθάιηνπ (Federal) θαη ε επαλαζέξκαλζε ηνπ δηαιχκαηνο πξηλ απφ ηε δηάρπζε (φηαλ απαηηείηαη). 

 

ν) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

 

(Πρεη. άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
π) Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ 

παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  
 

(Πρεη. άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
ξ) Ξαξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C10/12, 

C16/20 θαη C20/25 

 

(Πρεη. άξζξα 9.10.02, 9.10.04 θαη 9.10.05 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

Ξαξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο 
C10/12, C16/20 θαη C20/25, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ξξνηχπνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 206-1, ηνπ Θαλνληζκνχ 
Ρερλνινγίαο Πθπξνδέκαηνο (ΘΡΠ) θαη ηνπ Δ.Θ.Ω.Π. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΙΝΡ ΔΛ 

206-1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Κειέηεο. 

 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Ζ πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηε ζέζε 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 
ζην εξγνηάμην (εξγνηαμηαθφ ζθπξφδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλψλ πιηθψλ θαη 
ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε ζέζε δηάζηξσζεο. 

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

Αλαδφρνπ. 

2. Ρα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ εγθεθξηκέλε, θαηά 
πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

3. Ζ ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή / θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ 
ζθπξνδεηνχκελσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

4. Ζ ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί ηφπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε 
επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζψο θαη ε πεξηζπιινγή, θφξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ 
ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεχκαηνο ζθπξνδέκαηνο, πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηε ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 

5. Γε ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 
βηνκεραληθφ δάπεδν). 
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Νη ηηκέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηψληαη απφ ην κέγεζνο ησλ θαηαζθεπψλ 
απφ ζθπξφδεκα, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε), ή ηπρφλ 

ηνπηθνχο πεξηνξηζκνχο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, 
ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 
ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ι.π.). 

Νη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΡΔΞ: 

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

01-01-02-00:  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00:  Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

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. 

 

ζ) Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  

 

(Πρεη. άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

η) Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ.  
 

(Πρεη. άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 

 

π) Δπίρξηζκα παηεηφ εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ πάρνπο 2,0 εθ. 

 

(Πρεη. άξζξν Β – 34 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή επηρξίζκαηνο παηεηνχ πάρνπο 2,0 cm, κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 650 kg θαη 900 kg 

ηζηκέληνπ CEM I (θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 197-1), ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο έξγσλ ππνλφκσλ θαη θξεαηίσλ, ζχκθσλα κε 
ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-05-01-04 “Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα 

θνληάκαηα”. 

Ξεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα φισλ ησλ πιηθψλ (άκκνπ, ηζηκέληνπ θ.ι.π.), 

 ε παξαζθεπή ηνπ θνληάκαηνο θαη ε εξγαζία επίρξηζεο ζε ηξεηο ζηξψζεηο, απφ ηηο νπνίεο νη δχν πξψηεο 
(πεηαρηή θαη ζηξσηή) αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m³ μεξάο άκκνπ θαη ε ηξίηε παηεηή αλαινγίαο 900 kg 

ηζηκέληνπ αλά m³ μεξάο άκκνπ, 

 ε επίπαζε κε ηζηκέλην, γηα ηελ επίηεπμε ιείαο επίπεδεο ή θακπχιεο επηθάλεηαο. 

 

 

θ) Κφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε 

 

(Πρεη. άξζξν Β – 36 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Έξγσλ Νδνπνηίαο) 

 

Ξξνζηαηεπηηθή επάιεηςε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε απφ ην 
δάπεδν εξγαζίαο, κε αζθαιηηθφ γαιάθησκα πδαηηθήο δηαζπνξάο (black bitumen paint), κε ρξήζε ξνινχ, 

βνχξηζαο ή πηζηνιέηνπ. 
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Ξεξηιακβάλνληαη: 

 ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο απφ ραιαξά πιηθά θαη ξχπνπο, κε ρξήζε ζπξκαηφβνπξηζαο ή 

πεπηεζκέλνπ αέξα, 

 ε εθαξκνγή ππνζηξψκαηνο (primer) κε αξαίσζε ηνπ γαιαθηψκαηνο κε λεξφ ζε αλαινγία 1:1, ή κε ρξήζε 

ηνπ πιηθνχ πνπ ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο θαη αλάισζε 0,10 – 0,15 lt/m², 

 ε ρξήζε ησλ απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, 

 ε εθαξκνγή ηνπ αζθαιηηθνχ γαιαθηψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο, κε αλάισζε αλά ζηξψζε ηνπιάρηζηνλ 0,15 
lt/m². 

 

ρ) Ξξνκήζεηα θαη πξνζζήθε  πξφζκηθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα 

 

(Πρεη. άξζξν 9.23.04 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 

Νη απαηηήζεηο ελζσκάησζεο  πξφζκηθησλ θαη πξνζζέησλ (admixtures – additions) ζην ζθπξφδεκα ησλ 

δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ, φπσο ηα Πηεγαλνπνηεηηθά κάδαο ζθπξνδέκαηνο (πξφζκηθηα κείσζεο 
πδαηνπεξαηφηεηαο) θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 934-2, θαζνξίδνληαη απφ ηε κειέηε ηνπ έξγνπ, νη δε αλαινγίεο αλάκημήο 

ηνπο απνηεινχλ αληηθείκελν ησλ αληηζηνίρσλ κειεηψλ ζπλζέζεσο. 

Ρα αλσηέξσ πξντφληα πξέπεη λα θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Όζα πιηθά ζπληεινχλ ζηελ επίηεπμε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαζίκνπ ή θάζηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

(ξεπζηνπνηεηέο θ.ι.π.), ζεσξνχληαη αλεγκέλα ζηε δαπάλε ηνπ εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο (εξγνζηαζηαθνχ ή 
εξγνηαμηαθνχ) θαη δελ επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο πξνο πιεξσκή. 

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο, ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη 

δαπάλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε 
ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη 
ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ θαη ηνπ φινπ έξγνπ, θη αλ αθφκε δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα 

ινηπά εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

ς) Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Ξαξάξηεκα I ηνπ παξφληνο Ρηκνινγίνπ 
 
(Πρεη. άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

 
Ππλνιηθά, ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη θαη νη δαπάλεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε 

φισλ ησλ πιηθψλ πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ πιήξε πεξαίσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ, θαζψο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ.   
 

Ξέξαλ ησλ δαπαλψλ γηα ηηο εξγαζίεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη, φιεο νη δαπάλεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηνπο γεληθνχο φξνπο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ θαζψο θαη νη νπνηεζδήπνηε ζπκπιεξσκαηηθέο 
εξγαζίεο θαη πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε, αζθαιή εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αγσγνχ 

θαη ηνπ φινπ έξγνπ, αθφκε θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα ινηπά εγθεθξηκέλα 
ζπκβαηηθά ηεχρε. 

 

Ρηκή γηα έλα κέηξν κήθνπο (κκ) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ δίδπκνπ θαηαζιηπηηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο 
αθαζάξησλ πδάησλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν θαηά ΔΛ 598, θαηεγνξίαο Θ7, εζσηεξηθήο δηακέηξνπ D = 0,25κ, 
απνθιεηζηηθά γηα ηελ πεξηνρή ηεο Θαιιηζέαο Ξεληέιεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απαηηνχκελσλ ζσκάησλ 

αγθχξσζήο ηνπ, ηνπ θξεαηίνπ  άθημεο / απφδνζήο ηνπ, φισλ ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (ζσιήλεο 
βάλεο, ηαπ θιπ) εληφο ηνπ θξεαηίνπ εθθέλσζεο, θαζψο θαη ηπρφλ εγθηβσηηζκνχ ηνπ φπνπ απαηηεζεί, ζχκθσλα 
κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε βάζνο έσο 4,00 κ απφ 

ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη 
ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε, πιήξσο πεξαησκέλνπ θαη έηνηκνπ πξνο ιεηηνπξγία. 
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ΔΟΩ Νινγξάθσο: Ρεηξαθόζηα  

Αξηζκεηηθώο: 400,00 € 

 

ΑΟΘΟΝ 42ν: Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο αληιηνζηαζίνπ Α-ΘΞ1 

 

Πρεηηθά πεξηιακβαλφκελα Αλαζεψξεζεο:  

ΓΟ 6327 (80%), ΖΙΚ 47 (4%), ΖΙΚ 52 (6%) ΖΙΚ 58 (10%),  

 

Ρηκή γηα ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ Ζ/Κ εξγαζηψλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ ΘΞ1 (Α-ΘΞ1) ζηελ πεξηνρή 

Θαιιηζέαο Ξεληέιεο, φπσο ε πξνκήζεηα, ε θνξηνεθθφξησζε, ε ζηαιία απηνθηλήηνπ, ε κεηαθνξά απφ 
νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ 
ζηεγαλνχ θξεαηίνπ κε ην ζχλνλν ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα 

εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε, ψζηε ην αληιηνζηάζην λα θαηαζηεί έηνηκν γηα ιεηηνπξγία. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη κεηαμχ άιισλ, ε πξνκήζεηα θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ησλ εμήο: 

– δχν (2) αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα (έλα θχξην θαη έλα εθεδξηθφ) κε αληιίεο ηζρχνο 15KW θπγνθεληξηθνχ 

ηχπνπ, κε ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ξάβδσλ νιίζζεζεο ησλ αληιηψλ, νη θαηαζιηπηηθνί ζσιήλεο ησλ 
αληιηψλ, φιεο νη απαξαίηεηεο δηθιείδεο απνκφλσζεο, νη δηθιείδεο αληεπηζηξνθήο, ηα εμαξκσηηθά ηεκάρηα, 

– έλα (1) ζπγθξφηεκα απφζκεζεο μεξάο θίιηξαλζεο, 

– έλαο (1) γεληθφο ειεθηξηθφο πίλαθαο δηαλνκήο θαη απηνκαηηζκνχ, θαζψο θαη έλαο (1) ηνπηθφο πίλαθαο 
δηαλνκήο ξεχκαηνο εληφο ηνπ νηθίζθνπ Ζ/Ε, 

– έλα (1) ειεθηξνπαξαγσγφ δεχγνο απηνκάηνπ ιεηηνπξγίαο ηζρχνο 80 kVA, ηξηθαζηθφ, ελαιιαζζφκελνπ 
ξεχκαηνο, ηάζεσο 230/400V, 50 πεξηφδσλ, φιεο νη απαξαίηεηεο θαισδηψζεηο, ε ειεθηξνινγηθή 
εγθαηάζηαζε ζην ρψξν ηνπ αληιηνζηαζίνπ θαζψο θαη ηνπ νηθίζθνπ Ζ/Ε, 

– νη δηαθφπηεο, νη ξεπκαηνδφηεο, ηα θσηηζηηθά ζψκαηα θ.ι.π., ην ζχζηεκα απηνκαηηζκνχ, κεηξήζεσλ θαη 
ζεκάλζεσλ νινθιεξσκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα φξγαλα θαη ζπζθεπέο, 

– κία (1) ηειεθσληθή ιήςε εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, 

– ην ζχζηεκα γείσζεο, 

– ην ζχζηεκα ηνπ εμαεξηζκνχ κε θπγνθεληξηθφ αλεκηζηήξα, 

– ην ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο θαη ππξφζβεζεο, 

– Γχν ειεθηξνκαγλεηηθά παξνρφκεηξα, 

φπσο φια ηα παξαπάλσ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ζηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά 
ηεχρε, θαζψο θαη θάζε πιηθφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε ιεηηνπξγία ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ θαη δελ 

αλαθέξεηαη ξεηά ζην παξφλ άξζξν (ζσιελψζεηο εληφο ηνπ αληιηνζηαζίνπ, εηδηθά ηεκάρηα, δηαθνπηηθά πιηθά, 
δηθιείδεο θ.ι.π.). 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ Ζ/Κ εξγαζηψλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α-

ΘΞ1 ψζηε ην αληιηνζηάζην λα θαηαζηεί έηνηκν γηα ιεηηνπξγία, θαζψο θαη ε δαπάλε γηα ηηο δνθηκέο ιεηηνπξγίαο 
φινπ ηνπ Ζ/Κ εμνπιηζκνχ. 

Ρηκή γηα έλα ηεκάρην (ηεκ) Ζ/Κ εξγαζηψλ ηνπ αληιηνζηαζίνπ Α-ΘΞ1 ζηελ πεξηνρή Θαιιηζέαο Ξεληέιεο, 
πεξηιακβάλνπζα ηελ πξνκήζεηα, ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη φινπ ηνπ 
Ζ/Κ εμνπιηζκνχ, ζχκθσλα κε ηα ηελ εγθεθξηκέλε κειέηε θαη ηα εγθεθξηκέλα ζπκβαηηθά ηεχρε, θαη ζέζε ηνπ 

αληιηνζηαζίνπ ζε απνδνηηθή ιεηηνπξγία. 

 

ΔΟΩ Νινγξάθσο: Ρεηξαθόζηεο ρηιηάδεο 

Αξηζκεηηθώο: (400.000,00 €) 

 

 
 

 

ΝΚΑΓΑ Γ: Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο εξγαζίεο 
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 ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 

ΔΟΓΩΛ ΝΚΑΓΑΠ Γ 
 

ΞΔΛΡΑΘΝΠΗΔΠ ΡΟΗΑΛΡΑ ΝΘΡΩ 

ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΔΟΩ 

538.000,00 € 

 
 

 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ ΓΟΑΙΗΘΩΛ ΔΟΓΩΛ 
 

 ΝΙΝΓΟΑΦΩΠ ΑΟΗΘΚΖΡΗΘΩΠ 

ΠΛΝΙΗΘΖ ΓΑΞΑΛΖ 
ΔΟΓΩΛ 
 

ΡΔΠΠΔΟΑ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ 

ΞΔΛΡΑΘΝΠΗΔΠ ΔΛΛΔΛΖΛΡΑ ΝΘΡΩ 
ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΞΔΛΡΑΘΝΠΗΑ ΔΛΛΔΛΖΛΡΑ 

ΞΔΛΡΔ ΔΟΩ 

4.598.595,00 

 
 
 

 

 

 
 

 
Αζήλα, ΝΘΡΩΒΟΗΝΠ 2017 

 

 
 

 

ΠΛΡΑΣΘΖΘΔ ΔΙΔΓΣΘΖΘΔ & ΘΔΩΟΖΘΖΘΔ 
 

 

Ζ Ππληάμαληεο 
 
 

 
 

Θ. Θνύθνπ 

Ξνιηηηθόο Κεραληθόο, MSc 

Ζ Ξξντζηακέλε  

πεξεζίαο Έξγσλ Ρνκέα 
Απνρέηεπζεο 

 

 
 

Ν. Κεζεκέξε 

         Ξνιηηηθόο Κεραληθόο, MSc 

Ζ Γηεπζύληξηα  

Πρεδηαζκνύ & Αλάπηπμεο Έξγσλ 
Ρνκέα Απνρέηεπζεο 

 

 
 

Κ. Μαλζάθε 

Σεκηθόο Κεραληθόο, MSc 

 
 
 

 
Ξ. Καληέινο 

Ζιεθηξνιόγνο Κεραληθόο 
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Ξ Α Ο Α Ο Ρ Ζ Κ Α     I 
 
 

ΑΟΘΟΑ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΡΩΛ ΔΓΘΔΘΟΗΚΔΛΩΛ ΞΔΟΗΓΟΑΦΗΘΩΛ ΡΗΚΝΙΝΓΗΩΛ ΡΑ 

ΝΞΝΗΑ ΔΚΞΔΟΗΔΣΝΛΡΑΗ ΠΡΑ ΠΛΘΔΡΑ ΑΟΘΟΑ ΡΝ ΞΑΟΝΛΡΝΠ 

ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 
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Άξζξν ΞΡΔ 4.09 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

(Άξζξν 4.09.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 

1.  Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 

15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ. 

2. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςε   

3. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm   

4. Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ 

πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50 mm. 

5. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε  εθαξκνγήο δηπιήο αζθαιηηθήο 

ζηξψζεο   

 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ, ε ιήςε 

κέηξσλ γηα ηηο απαηηνχκελεο θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ε απαζρφιεζε πξνζσπηθνχ, εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηπρφλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ θαη ν 

θαζαξηζκφο ηνπ νδνζηξψκαηνο κε ρξήζε κεραληθνχ ζαξψζξνπ κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ. 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θπθινθνξηαθψλ 

ζπλζεθψλ ζηελ ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ.  

 

Άξζξν ΞΡΔ 4.10 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

(Άξζξν 4.10  απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

       
Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ηζηκεληνπιαθψλ, θπβφιηζσλ, ιηζνζσκάησλ, 
καξκάξσλ θ.ι.π., πνπ έρνπλ εμαρζεί ρσξίο θζνξέο θαηά ηελ απνμήισζε θαη ζπκπιήξσζή ηνπο κε πιηθά ηεο 
απηήο πθήο, ρξσκαηηζκνχ θαη δηαζηάζεσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε εληαίαο κνξθήο ηεο ζπλνιηθήο επίζηξσζεο 

ηνπ ρψξνπ θαη θαηά ηα ινηπά ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 08-06-08-03 «Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο 
ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ».  
       

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη :       
α. Ζ πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ απαηηνχκελσλ πξνζζέησλ πιηθψλ 

επίζηξσζεο, ηνπ  απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα. 

       
β. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα 

ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα νπιηζκνχ). 

       
γ. Ζ θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ 

θ.ι.π. έηζη ψζηε νη αξκνί θαη νη ηπρφλ αξρηηεθηνληθέο δηακνξθψζεηο (ελαιιαγή ρξσκάησλ ή πθήο 

πιαθψλ θ.ι.π.), λα ελαξκνλίδνληαη πιήξσο πξνο ηελ πεξηβάιινπζα επίζηξσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηα 
φξηα ηεο δψλεο απνθαηάζηαζεο νη πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηε 
ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεοπνπ έρνπλ ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο 

επίζηξσζεο, ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). 
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Άξζξν ΞΡΔ 5.05.02 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ. 

(Άξζξν 5.05.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  
 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε 

ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm θαη ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ 
ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-02 
''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη 
πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζηφ φξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά (φπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε 

ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ λεξνχ) θαη ε 
ζπκπχθλσζε κε δνλεηηθνχο ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιφγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξχγκαηνο, νχησο ψζηε λα 
επηηεπρζεί βαζκφο ζπκπχθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλφκελε ππθλφηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 95% 

ηεο ππθλφηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά 
ΔΙΝΡ EN 13286-2).  

 

Άξζξν ΞΡΔ 5.07 

Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ 

(Άξζξν 5.07 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 
 

Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΡΔΞ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ'' 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη : 
 

α. Ζ πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

β. Ζ πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Ζ ηζνπέδσζε ηεο ζηξψζεο έδξαζεο θαη ε ηχπαλζε ή ειαθξά ζπκπχθλσζε ηεο ζηξψζεο εγθηβσηηζκνχ 

έηζη ψζηε λα πεξηβάιιεη πιήξσο ηνπο ζσιήλεο, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηελ απνθπγή δεκηψλ ζηελ 
ζσιελνγξακκή. 

 
 
Άξζξν ΞΡΔ 9.01 

Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ 

(Άξζξν 9.01 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

Απινί μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) επηπέδσλ επηθαλεηψλ θαηαζθεπψλ πάζεο θχζεσο πδξαπιηθψλ 
έξγσλ απφ ζθπξφδεκα, φπσο αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ αγσγψλ νξζνγσληθήο δηαηνκήο, ζε επζπγξακκία ή 

θακπχιε, βάζξσλ, ηνίρσλ, πιαθψλ, θξεαηίσλ θ.ι.π. ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν 
εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο ΔΡΔΞ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 "Θαινχπηα 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

– Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ 
(αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη). 

– Νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ ή / θαη ζπλδπαζκνχ 
απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα 
ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. 

Ππκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά 
κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 
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– Ζ αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή / θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

– Ζ δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβάζξσλ γηα ηελ επρεξή θαη αζθαιή δηαθίλεζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο. 

– Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο. 

– Ζ πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηε κειέηε 
ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 

– Ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο 

(ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θ.ι.π.). 

– Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηζηκεληνθνλία ή 
ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε ή / θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 

– Ν πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ 
θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 

– Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. Πε θακία 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ 
ζηνηρείσλ θ.ι.π.). 

– Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα. 

– Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο. 

 

 

Άξζξν ΞΡΔ 9.02 

Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ 

(Άξζξν 9.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη (θαινχπηα) θαηαζθεπψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ απφ ζθπξφδεκα κε θακπχιεο 
επηθάλεηεο απιήο θακππιφηεηνο, φπσο ρπηψλ επί ηφπνπ αγσγψλ θπθιηθήο, σνεηδνχο ή ζθνπθνεηδνχο 
δηαηνκήο, θπθιηθψλ θξεαηίσλ θαη ινηπψλ θαηαζθεπψλ, ζε νπνηαδήπνηε ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηηο ΔΡΔΞ 01-03-00-00 "Ηθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 "Θαινχπηα 
θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

– Ζ πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ 
(αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη). 

– Νη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ ή / θαη ζπλδπαζκνχ 

απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα 
ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. 
Ππκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνχ θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά 

κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

– Ζ αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή / θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 
ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

– Ζ δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβάζξσλ γηα ηελ επρεξή θαη αζθαιή δηαθίλεζε 
ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο. 

– Ζ επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο. 

– Ζ πιήξεο απνζπλαξκνιφγεζε ησλ θαινππηψλ κεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ θαζνξηδνκέλνπ απφ ηε κειέηε 
ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο, θαζψο θαη ε ζπγθέληξσζε, ζπζθεπαζία, θφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 

– Ν πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο 
(ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θ.ι.π.). 

– Ζ απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε ηζηκεληνθνλία ή 

ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε ή / θαη ηηο νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. 

– Ν πιήξεο θαζαξηζκφ ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη 
θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 
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– Ζ θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. Πε θακία 
πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ 

ζηνηρείσλ θ.ι.π.). 

– Ζ δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα. 

– Ζ δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο. 

Ρν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή ζε επζεηνγελείο θακπχιεο επηθάλεηεο θαη δελ εθαξκφδεηαη φηαλ 
ρξεζηκνπνηνχληαη πλεπκαηηθνί ηχπνη (θνπζθσηά θαινχπηα). 

 

 
Άξζξν ΞΡΔ 9.26 

Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ Β500C ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ 

(Άξζξν 9.26 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ) 

Ξξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνχ ζθπξνδέκαηνο πάζεο θχζεσο θαηαζθεπψλ 
πδξαπιηθψλ έξγσλ, κνξθήο δηαηνκψλ θαη θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) ζχκθσλα 
κε ηε κειέηε, δηακφξθσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε, πξνζέγγηζε ζηε 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 κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 
έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θ.ι.π.). 

Ν ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Ξηλάθσλ Νπιηζκνχ. Δάλ νη 

πίλαθεο απηνί δε 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. 

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 ζηε ζπλέρεηα. Πε θακία πεξίπησζε δε γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 
κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

 

Νλνκ. 

δηάκεηξνο 

(mm) 

Ξεδίν εθαξκνγήο 

Νλνκ. 

δηαηνκή 

(mm²) 

Νλνκ. κάδα / 

κέηξν 

(kg/m) 

Οάβδνη 

Θνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ζιεθηξνζπγθνιιεκέλ

α πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

  

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 
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Νλνκ. 

δηάκεηξνο 

(mm) 

Ξεδίν εθαξκνγήο 

Νλνκ. 

δηαηνκή 

(mm²) 

Νλνκ. κάδα / 

κέηξν 

(kg/m) 

Οάβδνη 

Θνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ζιεθηξνζπγθνιιεκέλ

α πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

  

B500C B500Α B500C B500Α B500C   

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 

Πηελ ηηκή, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνχ, 
πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Ζ ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 
ελαιιάμ. 

 Ζ πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

 Ζ πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηε 

κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 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. 

 

 

Άξζξν ΞΡΝΔ 77.62 

Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά 

ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ 

(Άξζξν 77.62 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην Νηθνδνκηθψλ Έξγσλ) 



ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 
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Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλεο έηνηκεο επηθάλεηαο, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΔΡΔΞ 03-10-
01-00 "Σξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο". 

Ρξίςηκν κε ςηιφ γπαιφραξην θαη εθαξκνγή δχν ζηξψζεσλ επνμεηδηθνχ ή πνιπνπξεζαληθνχ 
βεξληθνρξψκαηνο. ιηθά θαη κηθξνυιηθά επί ηφπνπ, ηθξηψκαηα θαη εξγαζία. 

 

 

Άξζξν ΞΡΔ 11.01.02 

Θαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron)  

Άξζξν 11.01.02 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ   

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron)θαηά ΔΙΝΡ ΔΛ 124, κε ζήκαλζε CE, ηεο 
θαηεγνξίαο θέξνπζαο ηθαλφηεηαο D πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ κειέηε (αλάινγα ηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο). 

Ξεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ πιαηζίνπ 

έδξαζεο απηνχ, ε αθξηβήο ξχζκηζε ηεο ζηάζκεο θαη επίθιηζεο ηνπ θαιχκκαηνο κε ρξήζε ζηεξεψλ 
ππνζεκάησλ θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ πιαηζίνπ έδξαζεο κε ζθπξφδεκα. 

 

 
Άξζξν ΞΡΔ 16.09 

Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ. 
 
(Άξζξν 16.09 απφ Ξεξηγξαθηθφ Ρηκνιφγην δξαπιηθψλ Έξγσλ)  

 
Αλαθαηαζθεπή αγσγνχ ζπλδέζεσο θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο κε ην δίθηπν νκβξίσλ ή ην παληνξξντθφ δίθηπν 
(φπνπ ρξεηάδεηαη), ζε πεξίπησζε πνπ έρεη ππνζηεί έκθξαμε θαη δελ κπνξεί λα θαζαξηζζεί κε πηεζηηθφ 

κεράλεκα, ή έρεη ζξαπζηεί. 
 
Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

- Ζ εθζθαθή νξχγκαηνο γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε (πεδνδξφκην ή 
θαηάζηξσκα νδνχ) κε ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ θαη ρεηξσλαθηηθή ππνβνήζεζε (θνπή αζθαιηηθνχ κε 
αξκνθφθηε, απνμήισζε πιαθφζηξσζεο ή επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, εθζθαθή) 

- Ζ πεξίθξαμε ηνπ ρψξνπ εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ κε αλαθιαζηηθφ πιέγκα θαη ε ηνπνζέηεζε 
εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο γηα ηελ ηνπηθή ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο νρεκάησλ (πηλαθίδεο, πιαζηηθά 

ζηεζαία New Jersey, θψλνη θιπ) 
- Ζ πξνκήζεηα ηνπ απαηηνπκέλνπ κήθνπο ηζηκεληνζσιήλσλ D 400 mm ή πιαζηηθψλ ζσιήλσλ D 315 mm 

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο ζχλδεζεο, ε ηνπνζέηεζε θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπο κε ζπκππθλσκέλν 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ή πιηθφ ειεγρφκελεο ρακειήο αληνρήο (ΔΣΑ). 
- Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο πνπ απνμειψζεθε θαη  ε απνθαηάζηαζε  ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ 

πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΡΔΞ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο 

ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ"  
- Ζ ζπιινγή, θφξησζε θαη κεηαθνξά πξνο απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθψλ θαη απνμειψζεσλ θαη ν 

πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο. 

 



 

Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε. 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΕΩ ΚΑΙ ΑΠΟΥΕΣΕΤΕΩ 

ΠΡΩΣΕΤΟΤΗ Α.Ε. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ

ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΔΣ ΤΓΡΑΤΛΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ (ΤΓΡ), ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ (ΟΙΚ) ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΟΓΟΠΟΙΙΑ (ΟΓΟ) ΜΔ ΣΙ ΔΣΔΠ ΚΑΙ ΣΙ ΠΔΣΔΠ

A - 445           

Α.A. ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΤ ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ ΚΩΔ. ΕΣΕΠ - ΠΕΣΕΠ* ΣΙΣΛΟ ΕΣΕΠ

1 Π.Σ.Τ.Δ. 2.01
Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ θαη 

ακκνραιίθσλ κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
---

2 Π.Σ.Τ.Δ. 2.02
Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο νπιηζκέλνπ ή 

άνπινπ ζθπξνδέκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε
---

3 Π.Σ.Τ.Δ. 3.10
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή εκηβξαρψδεο 

[εθαξκνγή ζε φια ηα ππνάξζξα]
08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

4 Π.Σ.Τ.Δ. 3.11
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο [εθαξκνγή ζε 

φια ηα ππνάξζξα]
08-01-03-01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

5 Π.Σ.Τ.Δ. 3.12

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα 

ΟΚΩ.

---

6 Π.Σ.Τ.Δ. 3.13
Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε έδαθνο 

πάζεο θχζεσο γηα εθηέιεζε ππφ ζπλζήθεο ζηελφηεηνο ρψξνπ.
---

7 Π.Σ.Τ.Δ. 4.01

7.1 Π.Σ.Τ.Δ. 4.01.01
πλήζνπο αθξίβηαο, κε ρξήζε αεξνζπκπηεζηψλ θιπ ζπκβαηηθψλ κέζσλ 

(πδξαπιηθή ζθχξα, εξγαιεία πεπηεζκέλνπ αέξα, ειεθηξνεξγαιεία θιπ.
15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα

8 Π.Σ.Τ.Δ. 4.01.02

Με ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο αθξηβείαο θαη ρξήζε εηδηθνχ εμνπιηζκνχ 

αδηαηάξαθηεο θνπήο ζθπξνδέκαηνο (ζπξκαηνθνπή, δηζθνθνπή, θνπή κε 

ζεξκηθή ιφγρε, πδαηνθνπή).

15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα

9 Π.Σ.Τ.Δ. 4.09
Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκαησλ 

ππφγεησλ δηθηχσλ. 
---

10 Π.Σ.Τ.Δ. 4.10
Απνθαηάζηαζεεπίζηξνζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο 

νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ.
08-06-08-03* Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ

11 Π.Σ.Τ.Δ. 5.04
Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο.
08-01-03-02* Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

12 Π.Σ.Τ.Δ. 5.05

 ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΥΕΣΕΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΩΝ  Ε ΠΕΡΙΟΥΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ Ε.ΤΔ.Α.Π. Α.Ε.

Καζαηξέζεηο κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ ή ηκεκαησλ θαηαζθεπψλ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα.

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππφγεησλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ 

(κατ’ ευαρμογή της σπ. αρ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/273 (ΦΔΚ 2221/30-07-2012) Απόυασης, της σπ. αρ. ΓΚΠ/οικ.1211/01-08-2016 (ΦΔΚ 2524/Β/2016) Απόυασης και της στετικής Δγκσκλίοσ 17/2016 (αρ. πρωτ. ΓΚΠ/οικ./1322/7-9-

2016) και των σπ. αρ. ΓΙΠΑΓ/ΟΙΚ/469/23-9-2013 (ΦΔΚ:2542/Β/10-10-2013), ΓΙΠΑΓ/οικ.628/7-10-2014 (ΦΔΚ:2828/Β/21-10-2014) και ΓΙΠΑΓ/οικ.667/30-10-2014 (ΦΔΚ:3068/Β/14-11-2014) Απουάσεων και των 

στετικών Δγκσκλίων 30/2013 (ΓΙΠΑΓ/οικ/508/18-10-2013), 22/2014 (ΓΙΠΑΓ/οικ/658/24-10-2014), 26/2014 (ΓΙΠΑΓ/οικ/154/11-12-2014).



Α.A. ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΤ ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ ΚΩΔ. ΕΣΕΠ - ΠΕΣΕΠ* ΣΙΣΛΟ ΕΣΕΠ

12.1 Π.Σ.Τ.Δ. 5.05.01 Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο έσο 50 cm 08-01-03-02* Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

11.1 Π.Σ.Τ.Δ. 5.05.02 Γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 08-01-03-02* Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

12 Π.Σ.Τ.Δ. 5.07
ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο 

ιαηνκείνπ.
08-01-03-02* Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ

13 Π.Σ.Τ.Δ. 5.09

13.1 Π.Σ.Τ.Δ. 5.09.02 Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ ---

14 Π.Σ.Τ.Δ. 5.10 Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα αδξαλή 08-03-02-00 Φίιηξα ζηξαγγηζηεξίσλ απφ δηαβαζκηζκέλα αδξαλή

15 Π.Σ.Τ.Δ. 6.01
Λεηηνπξγία εξγνηαμηαθψλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ [γηα φια ηα 

ππνάξζξα]

08-10-01-00                       

08-10-02-00

Δξγνηαμηαθέο αληιήζεηο πδάησλ                                                                    Αληιήζεηο 

βνξβφξνπ - ιπκάησλ

16 Π.Σ.Τ.Δ. 7.01 Αληηζηεξίμεηο κε μπινδεχγκαηα ---

17 Π.Σ.Τ.Δ. 7.03 Υξήζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 11-02-02-00 Σνίρνη αληηζηεξίμεσο απφ κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο

18 Π.Σ.Τ.Δ. 7.04 Δκπεμε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. 11-02-02-00 Σνίρνη αληηζηεξίμεσο απφ κεηαιιηθέο παζζαινζαλίδεο

19 Π.Σ.Τ.Δ. 7.05 Δμφιθπζε ραιπβδίλσλ παζζαινζαλίδσλ. ---

20 Π.Σ.Τ.Δ. 7.06 Αληηζηεξίμεηο παξεηψλ ράλδαθνο κε κεηαιιηθά πεηάζκαηα ---

21 Π.Σ.Τ.Δ. 9.01 Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ
01-03-00-00*                       

01-04-00-00

Ιθξηψκαηα                                                                                                      Καινχπηα 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)

22 Π.Σ.Τ.Δ. 9.02 Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη θακπχισλ επηθαλεηψλ
01-03-00-00*                    

01-04-00-00

Ιθξηψκαηα                                                                                                      Καινχπηα 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)

23 Π.Σ.Τ.Δ. 9.10
Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε 

ζθπξνδέκαηνο [γηα φια ηα ππνάξζξα]

01-01-01-00*                   

01-01-02-00                      

01-01-03-00*                      

01-01-04-00*                       

01-01-05-00                        

01-01-07-00

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο                                                          Γηάζηξσζε 

ζθπξνδέκαηνο                                                                              πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο                                                                   

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο                                                 

Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο                                                   θπξνδεηήζεηο 

νγθσδψλ θαηαζθεπψλ

24 Π.Σ.Τ.Δ. 9.14 Ληζφδεκα απφ ζθπξφδεκα C8/10 ---

25 Π.Σ.Τ.Δ. 9.23
Πξνκήζεηα θαη πξνζζήθε πξφζκηθησλ θαη πξνζζέησλ ζην ζθπξφδεκα

[γηα φια ηα ππνάξζξα]
---

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ακκνραιηθψδε πιηθά



Α.A. ΚΩΔ. ΑΡΘΡΟΤ ΣΙΣΛΟ ΑΡΘΡΟΤ ΚΩΔ. ΕΣΕΠ - ΠΕΣΕΠ* ΣΙΣΛΟ ΕΣΕΠ

26 Π.Σ.Τ.Δ. 9.26
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ 

έξγσλ.
01-02-01-00* Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο

27 Π.Σ.Τ.Δ. 9.42

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θξεάηηα απφ ζπλζεηηθά πιηθά, θαηά ην Πξφηππν ΔΛΟΣ 

ΔΝ 13598-2 πξνο ηνπνζέηεζε ππφ ην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ [γηα φια ηα 

ππνάξζξα]

---

28 Π.Σ.Τ.Δ. 10.22
ηεγάλσζε ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε εχθακπην ηζηκεληνεηδέο 

πιηθφ.
---

29 Π.Σ.Τ.Δ. 10.24
Γηάηξεηνη πιαζηηθνί ζσιήλεο απνζηξάγγηζεο D160 mm επελδεδπκέλνi κε 

γεσχθαζκα.
---

30 Π.Σ.Τ.Δ. 11.01

30.1 Π.Σ.Τ.Δ. 11.01.02 Καιχκαηα απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν (ductile iron) ---

31 Π.Σ.Τ.Δ. 11.04 Υαιχβδηλεο βαζκίδεο κε επέλδπζε απφ ζπλζεηηθά πιηθά 08-07-01-05 Βαζκίδεο θξεαηίσλ

32 Π.Σ.Τ.Δ. 12.01

32.1 Π.Σ.Τ.Δ. 12.01.01
Σζηκεληνζσιήλεο απνρέηεπζεο θιάζεσο αληνρήο 120 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ1916 

[γηα φια ηα ππνάξζξα]
---

33 Π.Σ.Τ.Δ. 12.10
Αγσγνί απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο PVC-U ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο [γηα φια 

ηα ππνάξζξα]
08-06-02-02* Γίθηπα απνρέηεπζεο απφ ζσιήλεο u-PVC

34 Π.Σ.Τ.Δ. 12.12

34.1 Π.Σ.Τ.Δ. 12.12.01
ακάξη κε κνχθα, ζπγθνιιεηφ ζε αγσγνχο ππνλφκσλ απφ πιαζηηθνχο

ζσιήλεο PVC-U ζεηξάο 41.
---

35 Π.Σ.Τ.Δ. 12.14

35.1 Π.Σ.Τ.Δ. 12.14.01

σιήλεοπηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ ΡΔ 100 (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS10 = 10 Mpa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΝ 

12201-2 κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 [γηα φια ηα 

ππνάξζξα]

---

36 Π.Σ.Τ.Δ. 12.16 Γίθηπα ππνλφκσλ απφ ζσιήλεο ειαηνχ ρπηνζίδεξνπ (ductile iron) ---

37 Π.Σ.Τ.Δ. 12.17
Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν ζθαηξνεηδνχο γξαθίηε 

(ductile iron)
---

38 Π.Σ.Τ.Δ. 12.30

38.1 Π.Σ.Τ.Δ. 12.30.01
Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εζσηεξηθή 

δηάκεηξν [DN/ID] [γηα φια ηα ππνάξζξα]
---

Γίθηπα απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη αθαζάξησλ απφ πιαζηηθνχο ζσιήλεο δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο, κε 

ιεία εζσηεξηθή θαη απιαθσηή (corrugated) εμσηεξηθή επηθάλεηα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 13476-3

σιήλεο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2 

[γηα φια ηα ππνάξζξα]

Πξνκήζεηα, κεηαθνξά ζηε ζέζε εγθαηάζηαζεο θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ηζηκεληνζσιήλσλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1916. 

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιελψζεσλ απφ PVC-U 

Kαιχκκαηα θξεαηίσλ
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38.2 Π.Σ.Τ.Δ. 12.30.02
Σππνπνίεζε νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ ζσιήλσλ (DN) θαηά ηελ εμσηεξηθή 

δηάκεηξν [DN/ΟD] [γηα φια ηα ππνάξζξα]
---

39 Π.Σ.Τ.Δ. 12.35

39.1 Π.Σ.Τ.Δ. 12.35.04
Υπηέο γσλίεο πνιπαηζπιελίνπ ή πνιππξνππιελίνπ 90

ν
, κε ηππνπνίεζε θαηά 

ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν (DN/OD)
---

39.2 Π.Σ.Τ.Δ. 12.35.05
Υπηά ηαπ πνιπαηζπιελίνπ ή πνιππξνππιελίνπ, κε ηππνπνίεζε θαηά ηελ 

εμσηεξηθή δηάκεηξν (DN/OD)
---

40 Π.Σ.Τ.Δ. 16.09
Αλαθαηαζθεπή ηκεκάησλ αγσγνχ ζπλδέζεσο ησλ θξεαηίνπ πδξνζπιινγήο 

κε ην δίθηπν νκβξίσλ.
---

41 Π.Σ.Τ.Δ. 16.14

Πξνθαηαζθεπαζκέλα θπθιηθά θξεάηηα επίζθεςεο αγσγψλ αθαζάξησλ απφ 

ζθπξφδεκα, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1917, εληφο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ [γηα φια ηα 

ππνάξζξα]

---

42 Π.Σ.Δ.Ο. Β-26.1 Φξεαηνπάζζαινη (φια ηα άξζξα) 11-01-01-00 Πάζζαινη δη’ εθζθαθήο (έγρπηνη)

43 Π.Σ.Δ.Ο. Β-27 Μεηαιιηθφο καλδχαο παζζάισλ 11-01-01-00 Πάζζαινη δη’ εθζθαθήο (έγρπηνη)

44 Π.Σ.Δ.Ο. Β-29 Καηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα 

01-01-01-00*               

01-01-02-00                01-

01-03-00*               01-

01-04-00*               01-

01-05-00                01-01-

07-00                 01-03-

00-00                 01-04-

00-00                 01-05-

00-00     

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο                                                                 

Γηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο                                                                                      

πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο                                                                                     

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο                                                 

Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο                                                             θπξνδεηήζεηο 

νγθσδψλ θαηαζθεπψλ                                                                     Ιθξηψκαηα                                                                                                                   

Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)                                                      Καινχπηα 

εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο         

45 Π.Σ.Δ.Ο. Β-30 Υαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθηξνδεκάησλ 01-02-01-00* Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

46 Π.Σ.Δ.Ο. Β-34
Δπίρξηζκα παηεηφ πάρνπο 2,0 cm εζσηεξηθψλ επηθαλεηψλ ππνλφκσλ θαη 

θξεαηίσλ
08-05-01-04 Θσξάθηζε επηθαλεηψλ πδξαπιηθψλ έξγσλ κε ηζηκεληνθνλία ή έηνηκα θνληάκαηα

47 Π.Σ.Δ.Ο. Β-36 Μφλσζε κε δηπιή αζθαιηηθή επάιεηςε  ---

48 Π.Σ.Δ.Ο. Β-64.1 Γεσχθαζκα ζηξαγγηζηεξίσλ 08-03-03-00 Γεσυθάζκαηα ζηξαγγηζηεξίσλ

49 Π.Σ.Δ.Ο. Β-92.6 Βιήηξα απφ ξαχδνπο Φ20 mm  ---

50 Π.Σ.Δ.Ο. Γ1.1 Τπφβαζε κεηαβιεηνχ πάρνπο (Π.Σ.Π. Ο-150) 05-03-03-00* ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά

51 Π.Σ.Δ.Ο. Γ2.1 Βάζε κεηαβιεηνχ πάρνπο (Π.Σ.Π. Ο-155) 05-03-03-00* ηξψζεηο νδνζηξψκαηνο απφ αζχλδεηα αδξαλή πιηθά

Δηδηθά ηεκάρηα ζσιήλσλ πνιπαηζπιελίνπ θαη πνιππξνππιελίνπ δνκηκέλνπ ηνηρψκαηνο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 

13476-3
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52 Π.Σ.Δ.Ο. Γ-4 Αζθαιηηθή ζπγθνιιεηηθή επάιεηςε ---

53 Π.Σ.Ο.Δ. 20.20 Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ---

54 Π.Σ.Ο.Δ. 20.30 Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθψλ κε κεραληθά κέζα ---

55 Π.Σ.Ο.Δ. 22.10.01
Καζαίξεζε κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαηαζθεπψλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, κε 

εθαξκνγή ζπλήζσλ κεζφδσλ θαζαίξεζεο.
15-02-01-01 Καζαηξέζεηο ζηνηρείσλ νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο κε κεραληθά κέζα

56 Π.Σ.Ο.Δ. 32.25
Πξνζαχμεζε ηηκήο ζθπξνδέκαηνο πξνζζεθψλ θαζ΄χςνο ππάξρνληνο 

νηθνδνκήκαηνο, φηαλ ην χςνο ππεξβαίλεη ηα 15,00 m. 
 ---

57 Π.Σ.Ο.Δ. 38.03 Ξπιφηππνη ζπλήζσλ ρπηψλ θαηαζθεπψλ 01-04-00-00 Καινχπηα θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

58 Π.Σ.Ο.Δ. 38.10 Πξφζζεηε ηηκή επεμεξγαζίαο ζαληδψκαηνο μπινηχπσλ 01-05-00-00 Καινχπηα εκθαλνχο (αλεπέλδπηνπ) έγρπηνπ ζθπξνδέκαηνο 

59 Π.Σ.Ο.Δ. 38.20.02 Υαιχβδηλνη νιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 01-02-01-00* Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο 

60 Π.Σ.Ο.Δ. 64.26.02 ηδεξνζσιήλεο θηγθιηδσκάησλ γαιβαληζκέλνη  ---

61 Π.Σ.Ο.Δ. 64.47 πξκαηφπιεγκα κε ηεηξαγσληθή νπή  ---

62 Π.Σ.Ο.Δ. 77.62
Βεξληθνρξσκαηηζκνί επί ζπαηνπιαξηζκέλσλ επηθαλεηψλ κε επνμεηδηθά, 

πνιπνπξεζαληθά ή αθξπιηθά ζπζηήκαηα δχν ζπζηαηηθψλ 
03-10-01-00 Υξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο

63 Π.Σ.Υ.Λ.Φ.Τ.. 4.20.02 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ζε ππφγεηα έξγα 12-03-02-00 Δθηνμεπφκελν ζθπξφδεκα ππνγείσλ έξγσλ θαη ζεξάγγσλ

64 Π.Σ.Υ.Λ.Φ.Τ.. 4.22.02 Γνκηθφ πιέγκα εθηνμεπνκέλνπ ζθπξνδέκαηνο ζε ππφγεηα έξγα 12-03-08-00 Πιέγκαηα νπιηζκνχ εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζεξάγγσλ

 ** 

ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ

Η Πποϊζηαμένη Η Γιεςθύνηπια 

Η ςνηάξαζα
Τπηπεζίαρ Έπγων 

Σομέα Αποσέηεςζηρ
σεδιαζμού & Ανάπηςξηρ Έπγων Σομέα Αποσέηεςζηρ

Θ. Κούκος Ο. Μεζημέπη Μ. Ξανθάκη

Πολιηικόρ Μησανικόρ, MSc
Πολιηικόρ Μησανικόρ, 

MSc Υημικόρ Μησανικόρ, MSc

Παξαηήξεζε: ε αλαγξαθή παχιαο ζηελ ζηήιε Κσδ. ΔΣΔΠ ζεκαίλεη φηη δελ ππάξρεη

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ

Αθήνα, ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2017
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Ι Ι I  

 

ΠΙΝΑΚΑ ΘΕΜΟΘΕΣΗΜΕΝΩΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ 

ΚΩΔ. 

ΦΕΚ 

ΦΕΚ ΔΗΜΟΙΕΤΗ αριθ. ΚΤΑ 

1 ΦΔΘ 1557Β/17.08.2007  νηθ15894/337, νηθ15914/340 

2 ΦΔΘ 1794Β/28.08.2009 12394/406, 12395/407, 12396/ 408, 12397/409, 12398/ 410 

3 ΦΔΘ 1870Β/14.09.2007 νηθ18174/393 

4 ΦΔΘ 386Β/20.03.2007 5328/122 

5 ΦΔΘ 427Β/07.04.2006 νηθ6310/41(θαηαξγήζεθε ην άξζξν 4, αληηθαηαζηάζεθε κε ΘΑ 

1783/64, ΦΔΘ 210Β/01.03.2010) 

6 ΦΔΘ 815Β/24.05.200 9451/208 

7 ΦΔΘ 917Β/17.07.2001 16462/29 

8 ΦΔΘ 973Β/18.07.2007 10976/244 

9 ΦΔΘ 210Β/01.03.2010 1782/63, 1781/62, 1783/64 

10 ΦΔΘ 1091/19.07.2010 νηθ8134/388 

11 ΦΔΘ 1162Β/02.08.2010 νηθ8622/414, 8623/415 

12 ΦΔΘ 1100Β/21.07.2010 νηθ8136/390, νηθ8135/389 

13 ΦΔΘ 1263Β/06.08.2010 νηθ624/416, νηθ8625/417 

14 ΦΔΘ Β 1914 / 15.06.2012 6690 (Ξαξάξηεκα Η, Ηζρχνληα hEN) 

15 ΦΔΘ Β 1914 / 15.06.2012 6690 (Ξαξάξηεκα ΗΗ, hEN πνπ ζα ηζρχζνπλ πξνζερψο) 

16 ΦΔΘ Β 1914 / 15.06.2012 6690 (Ξαξάξηεκα ΗΗΗ, ETAG) 

 

ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 12620 Αδξαλή γηα ζθπξφδεκα Γεληθήο εθαξκνγήο 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13055 –1 Διαθξά αδξαλή – Κέξνο 1: Διαθξά αδξαλή 

γηα ζθπξνδέκαηα, θνληάκαηα θαη ελέκαηα 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13139 Αδξαλή θνληακάησλ Γεληθήο εθαξκνγήο 

5 ΕΛΟΣ EN 934–2 Ξξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη 

ελεκάησλ – Κέξνο 2: Ξξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο 

– Νξηζκνί, απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε 

θαη επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 934–3 Ξξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη 

ελεκάησλ – Κέξνο 3: Ξξφζζεηα γηα 

επηρξίζκαηα ηνηρνπνηίαο – Νξηζκνί, απαηηήζεηο, 

ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 934–4 Ξξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη 

ελεκάησλ – Κέξνο 4: Ξξφζζεηα γηα ελέκαηα 

γηα πξνεληεηακέλνπο ηέλνληεο – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη 

επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

7 ΕΝ 197–1 Ρζηκέλην – Κέξνο 1: Πχλζεζε, πξνδηαγξαθέο 

θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο γηα ηα θνηλά 

ηζηκέληα 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

7 ΕΝ 197–2 Ρζηκέλην – Κέξνο 2: Αμηνιφγεζε 

ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 12839 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Πηνηρεία πεξηθξάμεσλ 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 13263–1 Ξπξηηηθή παηπάιε γηα ζθπξφδεκα – Κέξνο 1: 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 14216 Ρζηκέλην – Πχλζεζε, πξνδηαγξαθέο θαη 

θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο εηδηθψλ ηζηκέλησλ 

πνιχ ρακειήο ζεξκφηεηαο ελπδάησζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 14647 Αζβεζηαξγηιηθφ ηζηκέλην – Πχλζεζε, 

πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 14889–1 Ίλεο γηα ζθπξφδεκα – Κέξνο 1:Σαιχβδηλεο ίλεο 

– Νξηζκνί, πξνδηαγξαθέο θαη ζπκκφξθσζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 14889–2 Ίλεο γηα ζθπξφδεκα – Κέξνο 2: Ξνιπκεξηθέο 

ίλεο – Νξηζκνί, πξνδηαγξαθέο θαη ζπκκφξθσζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 14964 Άθακπηα ππνζηξψκαηα γηα αζπλερή ζηέγαζε – 

Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 15167–1 Ιεηνηξηβεκέλε θνθθνπνηεκέλε ζθσξία 

πςηθακίλσλ γηα ρξήζε ζε ζθπξφδεκα, 

θνληάκαηα θαη ελέκαηα – Κέξνο 1: Νξηζκνί, 

πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 15743 Ρζηκέλην πςειψλ ζεηηθψλ – Πχλζεζε, 

πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 197–4 Ρζηκέλην – Κέξνο 4: Πχζηαζε, πξνδηαγξαθέο 

θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο ηζηκέλησλ 

πςηθακίλσλ κε ρακειή πξψηκε αληνρή 

Γεληθήο εθαξκνγήο 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 450–1 Ηπηάκελε ηέθξα γηα ζθπξφδεκα – Κέξνο 1: 

Νξηζκφο, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 

ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

14 ΕΛΟΣ EN 934–5 Ξξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη 

ελεκάησλ – Κέξνο 5: Ξξφζζεηα 

εθηνμεπφκελνπ ζθπξνδέκαηνο – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο, ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη 

επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

15 ΕΛΟΣ EN 15368 δξαπιηθά ζπλδεηηθά γηα κε δνκηθέο 

εθαξκνγέο – Νξηζκνί πξνδηαγξαθέο θαη 

θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.02 Ξξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο – Κέξνο 2: 

Ππζηήκαηα πξνζηαζίαο επηθαλεηψλ 

ζθπξνδέκαηνο 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.03 Ξξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο – Κέξνο 3: 

Δπηζθεπή θεξφλησλ θαη κε θεξφλησλ 

ζηνηρείσλ 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.04 Ξξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο – Κέξνο 4: 

Γνκηθά ζπλδεηηθά 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.05 Ξξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο – Κέξνο 5: 

Ξξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα έγρπζε ζην 

ζθπξφδεκα 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.06 Ξξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο – Κέξνο 6: 

Αγθχξσζε ραιχβδηλσλ ξάβδσλ νπιηζκνχ 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

12 ΕΛΟΣ ΕΝ 1504.07 Ξξντφληα θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία θαη 

επηζθεπή δνκεκάησλ απφ ζθπξφδεκα – 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο – Κέξνο 7: 

Ξξνζηαζία νπιηζκνχ έλαληη δηάβξσζεο 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

14 ΕΛΟΣ EN 15274 Ππγθνιιεηηθά γεληθψλ ρξήζεσλ γηα δνκηθέο 

ζπλαξκνγέο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

14 ΕΛΟΣ EN 15275 Γνκηθά ζπγθνιιεηηθά – Σαξαθηεξηζκφο ησλ 

αλαεξφβησλ ζπγθνιιεηηθψλ γηα αμνληθή 

ζπλαξκνγή κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ ζηηο 

θαηαζθεπέο θαη ηερληθά έξγα 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

14 ΕΛΟΣ EN 1 Θεξκάζηξεο πγξψλ θαπζίκσλ κε θαπζηήξεο 

εμάηκηζεο 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 1020 Κε νηθηαθνί αεξνζεξκαληήξεο γηα ζέξκαλζε 

ρψξνπ κε θαχζε αεξίνπ, εμαλαγθαζκέλεο 

κεηαθνξάο, κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ 

εηζφδνπ, πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 300 kW κε 

ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο κεηαθνξάο αέξα θαχζεο ή / θαη ησλ 

πξντφλησλ θαχζεο 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 12285–2 Σαιχβδηλεο δεμακελέο θαηαζθεπαζκέλεο ζε 

εξγνζηάζην – Κέξνο 2: Νξηδφληηεο θπιηλδξηθέο 

δεμακελέο απινχ θαη δηπινχ ηνηρψκαηνο γηα 

ππέξγεηα απνζήθεπζε εχθιεθησλ θαη κε 

εχθιεθησλ πγξψλ πνπ ξππαίλνπλ ην λεξφ 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 12566–1 Κηθξά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ 

κέρξη 50 ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο – Κέξνο 1: 

Ξξνθαηαζθεπαζκέλεο ζεπηηθέο δεμακελέο 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 12566–3 Κηθξά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ 

κέρξη 50 ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο – Κέξνο 3: 

Δγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ 

νηθηαθήο ρξήζεο, έηνηκεο γηα ηνπνζέηεζε ή / 

θαη επί ηφπνπ, ζπλαξκνινγνχκελεο 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 12566–4 Κηθξά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο απνβιήησλ 

κέρξη 50 ηζνδχλακνπο θαηνίθνπο – Κέξνο 4: 

Πεπηηθέο δεμακελέο ζπλαξκνινγεκέλεο επί 

ηφπνπ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλα ζηνηρεία 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 13160–1 Ππζηήκαηα αλίρλεπζεο δηαξξνήο – Κέξνο 1: 

Γεληθέο αξρέο 

ΖΙΚ 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 13341 Θεξκνπιαζηηθέο ζηαζεξέο δεμακελέο γηα 

ππέξγεηα απνζήθεπζε θαπζίκνπ ζέξκαλζεο, 

θεξνζίλεο θαη πεηξειαίνπ νηθηαθήο ρξήζεο – 

Ξνιπαηζπιέλην δηα εκθπζήζεσο θαη 

πεξηζηξνθήο θαη πνιπακίδην 6 κε αληνληηθφ 

πνιπκεξηζκφ δεμακελψλ – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκψλ 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 13616 Γηαηάμεηο αζθάιεηαο ππεξπιήξσζεο γηα 

ζηαζεξέο δεμακελέο πγξψλ θαπζίκσλ 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 14339 πφγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 14384 πέξγεηα ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 416–1 Κε νηθηαθνί αλεξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, 

κε θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, κε έλα θαπζηήξα κε 

αλεκηζηήξα – Κέξνο 1: Αζθάιεηα 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 621 Κε νηθηαθνί αεξνζεξκαληήξεο γηα ζέξκαλζε 

ρψξνπ κε θαχζε αεξίνπ, εμαλαγθαζκέλεο 

κεηαθνξάο κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ 

εηζφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 300 kw ρσξίο 

αλεκηζηήξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηαθνξάο 

αέξα θαχζεο ή / θαη ησλ πξντφλησλ θαχζεο 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 777–1 Κε νηθηαθνί αλαξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, 

κε θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιψλ 

θαπζηήξσλ, κε αλεκηζηήξα – Κέξνο 1: 

Πχζηεκα D, αζθάιεηα 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 777–2 Κε νηθηαθνί αλαξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, 

κε θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιψλ 

θαπζηήξσλ, κε αλεκηζηήξα – Κέξνο 2: 

Πχζηεκα E, αζθάιεηα 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 777–3 Κε νηθηαθνί αλαξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, 

κε θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιψλ 

θαπζηήξσλ, κε αλεκηζηήξα – Κέξνο 3: 

Πχζηεκα F, αζθάιεηα 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 858–1 Ππζηήκαηα δηαρσξηζκνχ ειαθξψλ πγξψλ (π.ρ. 

ιηπαληηθά θαη θαχζηκα) – Κέξνο 1: Αξρέο 

ζρεδηαζκνχ πξντφληνο, επηδφζεηο θαη δνθηκέο, 

ζήκαλζε θαη έιεγρνο πνηφηεηαο 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 777–4 Κε νηθηαθνί αλαξηεκέλνη ζεξκαληήξεο αεξίνπ, 

κε θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο, πνιιαπιψλ 

θαπζηήξσλ, κε αλεκηζηήξα – Κέξνο 4: 

Πχζηεκα Ζ, αζθάιεηα 

ΖΙΚ 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

15 ΕΛΟΣ EN 14229 Γνκηθή μπιεία – Μχιηλνη ηχινη γηα ελαέξηεο 

γξακκέο 

ΖΙΚ 

14 ΕΛΟΣ EN 1057 Σαιθφο θαη θξάκαηα ραιθνχ – Πηξνγγπινί 

ραιθνζσιήλεο άλεπ ξαθήο, γηα λεξφ θαη αέξην 

ζε εγθαηαζηάζεηο πγηεηλήο θαη ζεξκάλζεσο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 1123–1 Πσιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ 

ράιπβα κε γαιβάληζκα ελ ζεξκψ 

ζπγθνιιεκέλσλ θαηά κήθνο κε ζχλδεζε 

αξζεληθνχ – ζειπθνχ γηα ζπζηήκαηα 

απνβιήησλ – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο, δνθηκέο, 

έιεγρνο πνηφηεηαο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 1124–1 Πσιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιήλσλ απφ 

αλνμείδσην ράιπβα κε δηακήθε ξαθή κε 

ζχλδεζε ειεχζεξνπ άθξνπ θαη κνχθαο γηα 

ζπζηήκαηα απνβιήησλ – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο, 

δνθηκέο, έιεγρνο πνηφηεηαο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12050–1 Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απνβιήησλ γηα θηίξηα 

θαη γήπεδα – Αξρέο θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ – 

Κέξνο 1: Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο πνπ 

πεξηέρνπλ θνπξαλψδε πιηθά 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12050–2 Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απνβιήησλ γηα θηίξηα 

θαη γήπεδα – Αξρέο θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ – 

Κέξνο 2: Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απφ κε 

θνπξαλψδε πιηθά 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12050–3 Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απνβιήησλ γηα θηίξηα 

θαη γήπεδα – Αξρέο θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ – 

Κέξνο 3: Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο γηα 

απφβιεηα πνπ πεξηέρνπλ θνπξαλψδε πιηθά γηα 

πεξηνξηζκέλεο εθαξκνγέο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12050–4 Δγθαηαζηάζεηο άληιεζεο απνβιήησλ γηα θηίξηα 

θαη γήπεδα – Αξρέο θαηαζθεπήο θαη δνθηκψλ – 

Κέξνο 4: Αληεπηζηξνθέο βαιβίδεο γηα 

απφβιεηα κε πεξηέρνληα θνπξαλψδε πιηθά θαη 

απφβιεηα πεξηέρνληα θνπξαλψδε πιηθά 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12380 Βαιβίδεο εηζαγσγήο αηκνζθαηξηθνχ αέξα γηα 

ζπζηήκαηα απνρέηεπζεο – Απαηηήζεηο, κέζνδνη 

δνθηκψλ θαη αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12446 Θαπλνδφρνη – Πηνηρεία δφκεζεο – Δμσηεξηθά 

ζηνηρεία απφ ζθπξφδεκα 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 12737 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Πράξεο δαπέδνπ θαη ζηαπιηζκνχ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12764 Δίδε πγηεηλήο – Ξξνδηαγξαθή γηα ινπηήξεο 

πδξνκαζάδ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12809 Νηθηαθνί αλεμάξηεηνη ιέβεηεο πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε ζηεξεά θαχζηκα – Νλνκαζηηθή ζεξκηθή 

ηζρχο έσο 50 kW – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 12815 Νηθηαθά καγεηξεία πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ζηεξεά 

θαχζηκα – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13063–1 Θαπλνδφρνη – Ππζηήκαηα θαπλνδφρσλ κε 

εζσηεξηθνχο αγσγνχο απφ άξγηιν / θεξακηθή 

χιε – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

γηα αληίζηαζε ζε θιφγα – αηζάιε 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13063–2 Θαπλνδφρνη – Ππζηήκαηα θαπλνδφρσλ κε 

εζσηεξηθνχο αγσγνχο απφ άξγηιν / θεξακηθή 

χιε – Κέξνο 2: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ζε πγξέο ζπλζήθεο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13063–3 Θαπλνδφρνη – Ππζηήκαηα θαπλνδφρσλ απφ 

θεξακηθά ζηνηρεία – Κέξνο 3: Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο γηα ζπζηήκαηα απαγσγήο 

αέξα θαπλνδφρσλ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13069 Θαπλνδφρνη – Δμσηεξηθά ηνηρψκαηα απφ άξγηιν 

/ θεξακηθή χιε γηα ζπζηήκαηα θαπλνδφρσλ – 

Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13084–5 Διεχζεξα ηζηάκελεο θαπλνδφρνη – Κέξνο 5: 

ιηθά γηα αγσγνχο απφ ηνχβια – 

Ξξνδηαγξαθέο πξντφληνο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13084–7 Διεχζεξα ηζηάκελεο θαπλνδφρνη – Κέξνο 7: 

Ξξνδηαγξαθέο πξντφληνο γηα θπιηλδξηθέο 

θαηαζθεπέο απφ ράιπβα γηα ρξήζε ζε 

θαπλνδφρνπο κνλνχ ηνηρψκαηνο απφ ράιπβα 

θαη εζσηεξηθνχο αγσγνχο απφ ράιπβα 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 1319 Νηθηαθνί αεξνιέβεηεο αεξίνπ γηα ζέξκαλζε 

ρψξνπ, εμαλαγθαζκέλεο ζπλαγσγήο, κε 

θαπζηήξεο κε αλεκηζηήξα, κε νλνκαζηηθή 

ζεξκηθή ηζρχ εηζφδνπ κε ππεξβαίλνπζα ηα 

70kW 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 
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ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 13229 Δληηζέκελεο ζπζθεπέο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

αλνηθηψλ εζηηψλ πνπ θαίλε ζηεξεά θαχζηκα – 

Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13240 Θεξκαληήξεο ρψξνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε 

ζηεξεά θαχζηκα – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13310 Λεξνρχηεο θνπδίλαο – Ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13407 Δπηηνίρηα νπξεηήξηα – Ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο 

θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13502 Θαπλνδφρνη – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

γηα απνιήμεηο θαπλνδφρσλ απφ άξγηιν / 

θεξακηθή χιε 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 13564–1 Γηαηάμεηο αληεπηζηξνθήο γηα απνρεηεχζεηο 

θηηξίσλ – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14037–1 Θεξκαληηθά ζψκαηα νξνθήο, δη' αθηηλνβνιίαο, 

ηξνθνδνηνχκελα κε λεξφ ζεξκνθξαζίαο θάησ 

απφ 120°C – Κέξνο 1: Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη απαηηήζεηο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14296 Δίδε πγηεηλήο – Ληπηήξεο θνηλήο ρξήζεο ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14428 Γηαρσξηζηηθά θαη θαηαηνλεηήξεο (ληνπζηέξεο) – 

Ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14471 Θαπλνδφρνη – Πχζηεκα θαπλνδφρσλ κε 

πιαζηηθνχο εζσηεξηθνχο αγσγνχο – Απαηηήζεηο 

θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14528 Ξπγνινπηήξεο (κπηληέ) – Ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 1457 Θαπλνδφρνη – Δζσηεξηθνί αγσγνί απφ άξγηιν / 

θεξακηθή χιε – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14688 Δίδε πγηεηλήο – Ληπηήξεο – Ιεηηνπξγηθέο 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14785 Θεξκαληήξεο νηθηαθψλ ρψξσλ ιεηηνπξγνχλησλ 

κε μχιηλα πιηλζία – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκψλ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14800 Δχθακπηνη θπκαηνεηδείο κεηαιιηθνί ζσιήλεο γηα 

ηελ αζθάιεηα ζχλδεζεο νηθηαθψλ ζπζθεπψλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ αέξηα θαχζηκα 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 14909 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Ξιαζηηθά θαη 

ειαζηνκεξή θχιια πγξνκφλσζεο ηνίρσλ – 

Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14989–1 Θαπλνδφρνη – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

κεηαιιηθψλ θαπλνδφρσλ θαη αεξαγσγψλ 

αλεμαξηήησο πιηθνχ γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο 

θιεηζηνχ ρψξνπ – Κέξνο 1: Θαηαθφξπθα 

ηεξκαηηθά αέξνο / θαπλνχ γηα ζπζθεπέο C 6 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 14989–2 Θαπλνδφρνη – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

γηα κεηαιιηθέο θαπλνδφρνπο θαη πιηθά, 

αλεμαξηήησο αγσγψλ παξνρήο αέξα γηα 

εθαξκνγέο θιεηζηνχ ηχπνπ – Κέξνο 2: Αγσγνί 

πξνζαγσγήο θαη απαγσγήο αέξα γηα εθαξκνγέο 

θιεηζηνχ ηχπνπ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 15069 Βαιβίδεο αζθαιείαο ζχλδεζεο αεξίσλ γηα 

ζπζηήκαηα κεηαιιηθψλ ζσιελψζεσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζχλδεζε νηθηαθψλ 

ζπζθεπψλ αεξίσλ θαπζίκσλ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 15250 Νηθηαθέο ζπζθεπέο ζέξκαλζεο κε θαχζε 

ζηεξεψλ θαπζίκσλ γηα ρακειή απειεπζέξσζε 

ζεξκφηεηαο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 15283–1 Γπςνζαλίδεο νπιηζκέλεο κε ίλεο – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο – Κέξνο 1: 

Γπςνζαλίδεο κε πθαζκάηηλν νπιηζκφ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 15283–2 Γπςνζαλίδεο νπιηζκέλεο κε ίλεο – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο – Κέξνο 2: 

Ηλνπιηζκέλεο γπςνζαλίδεο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 15285 Κσζατθνί ιίζνη – Γηαζηαζηνινγεκέλα πιαθίδηα 

γηα δάπεδα θαη ζθάιεο (εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά)  

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1806 Θαπλνδφρνη – Πηνηρεία άξγηιν / θεξακηθά γηα 

αγσγνχο θαπλνδφρσλ κνλνχ ηνηρψκαηνο – 

Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 1825–1 Ιηπνζπιιέθηεο – Κέξνο 1: Αξρέο ζρεδηαζκνχ, 

επηδφζεηο θαη δνθηκέο, ζήκαλζε θαη έιεγρνο 

πνηφηεηαο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 1856–1 Θαπλνδφρνη – Απαηηήζεηο κεηαιιηθψλ 

θαπλνδφρσλ – Κέξνο 1: Ξξντφληα πνπ 

βαζίδνληαη ζε ζχζηεκα θαπλνδφρσλ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 1856–2 Θαπλνδφρνη – Απαηηήζεηο γηα κεηαιιηθέο 

θαπλνδφρνπο – Κέξνο 2: Κεηαιιηθνί ζσιήλεο 

θαη ηνηρία ζπλδέζεσλ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 1857 Θαπλνδφρνη – Γνκηθά ζηνηρεία – Δζσηεξηθνί 

αγσγνί απφ ζθπξφδεκα 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 1858 Θαπλνδφρνη – Γνκηθά ζηνηρεία – Πηνηρεία απφ 

ζθπξφδεκα 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 442–1 Θεξκαληηθά ζψκαηα θαη ελαιιάθηεο 

Θεξκφηεηαο – Κέξνο 1:Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο 

θαη απαηηήζεηο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 681–1 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα 

πιηθά ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο – Κέξνο 1: Βνπιθαληζκέλν 

ειαζηηθφ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 681–2 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα 

πιηθά ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο – Κέξνο 2: ζεξκνπιαζηηθά 

ειαζηνκεξή 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 681–3 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα 

πιηθά ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε 

εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο – Κέξνο 

3: Αθξψδε πιηθά βνπιθαληζκέλνπ ειαζηηθνχ  

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 681–4 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα 

πιηθά ζηεγάλσζεο ζπλδέζκσλ ζσιήλσλ ζε 

εθαξκνγέο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο – Κέξνο 

: Πηεγαλσηηθά ζηνηρεία απφ ρπηή 

πνιπνπξεζάλε 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 682 Διαζηνκεξή ζηεγαλσηηθά – Απαηηήζεηο γηα ηα 

πιηθά ζηεγάλσζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα πνπ κεηαθέξνπλ 

αέξην θαη ξεπζηνχο πδξνγνλάλζξαθεο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 778 Νηθηαθνί αεξνζεξκαληήξεο γηα ζέξκαλζε 

ρψξνπ κε θαχζε αεξίνπ, εμαλαγθαζκέλεο 

κεηαθνξάο, κε νλνκαζηηθή ζεξκηθή ηζρχ 

εηζφδνπ πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 70 kW ρσξίο 

αλεκηζηήξα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο κεηαθνξάο 

ηνπ αέξα θαχζεο ή / θαη ησλ πξντφλησλ 

θαχζεο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 877 Πσιήλεο θαη εμαξηήκαηα απφ ρπηνζίδεξν, νη 

ζπλδέζεηο ηνπο θαη παξειθφκελα γηα ηελ 

εθθέλσζε ηνπ λεξνχ απφ ηα θηίξηα – 

Απαηηήζεηο, κέζνδνη δνθηκψλ θαη δηαζθάιηζε 

πνηφηεηαο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 969 Πσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, εηδηθά 

ηεκάρηα, εμαξηήκαηα θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο γηα 

ζσιελψζεηο αεξίνπ – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

14 ΕΛΟΣ EN 997 Ιεθάλεο WC θαη ιεθάλεο κε δνρείν πιχζεσο κε 

ελζσκαησκέλε νζκνπαγίδα 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

15 ΕΛΟΣ EN 14055 Γνρεία πιχζεσο (θαδαλάθηα) γηα WC θαη 

νπξεηήξηα 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

15 ΕΛΟΣ EN 14516 Ινπηήξεο γηα νηθηαθή ρξήζε ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

15 ΕΛΟΣ EN 14527 Ιεθάλεο θαηαηνληηήξσλ (ληνπζηέξεο) γηα 

νηθηαθή ρξήζε 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

15 ΕΛΟΣ EN 15821 Θεξκαληηθά ζψκαηα ζάνπλαο πνιιαπιήο 

ηξνθνδφηεζεο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θνξκνχο 

θπζηθνχ μχινπ – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

15 ΕΛΟΣ EN 331 Σεηξνθίλεηνη ζθαηξηθνί θσληθνί θξνπλνί 

θιεηζηνχ ππζκέλα γηα εγθαηαζηάζεηο αεξίνπ ζε 

θηίξηα 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 13659 Δμψθπιια – Απαηηήζεηο επηδφζεσλ θαη 

αζθάιεηαο 

Θνπθψκαηα 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 14351.01 Ξαξάζπξα θαη πφξηεο – Ξξφηππν πξντφληνο, 

ραξαθηεξηζηηθά επίδνζεο – Κέξνο 1: 

Ξαξάζπξα θαη εμσηεξηθά ζπζηήκαηα ζπξψλ γηα 

πεδνχο ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά ππξαληίζηαζεο ή 

/ θαη δηαξξνήο θαπλνχ 

Θνπθψκαηα 

9 ΕΛΟΣ EN 13241–1 Ξφξηεο γηα ρψξνπο βηνκεραληθνχο, εκπνξηθνχο 

θαη ζηάζκεπζεο – Ξξφηππν πξντφληνο – Κέξνο 

1: Ξξντφληα ρσξίο ραξαθηεξηζηηθά 

ππξαληίζηαζεο θαη ειέγρνπ θαπλνχ 

Θνπθψκαηα 

14 ΕΛΟΣ EN 1125 Δίδε θηγθαιεξίαο – Γηαηάμεηο εμφδσλ παληθνχ 

ρεηξηδφκελεο κε νξηδφληηα δνθφ γηα ρξήζε ζε 

νδεχζεηο δηαθπγήο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Θνπθψκαηα 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 1154 Δίδε θηγθαιεξίαο – Ππζθεπέο ειεγρφκελνπ 

θιεηζίκαηνο ζπξψλ – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Θνπθψκαηα 

14 ΕΛΟΣ EN 1155 Δίδε θηγθαιεξίαο – Ζιεθηξνθίλεηεο δηαηάμεηο 

γηα αλαθιηλφκελεο πφξηεο – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Θνπθψκαηα 

14 ΕΛΟΣ EN 12209 Δίδε θηγθαιεξίαο – Θιεηδαξηέο – Θιεηδαξηέο 

κεραληθήο ιεηηνπξγίαο θαη θππξηά – Απαηηήζεηο 

θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θνπθψκαηα 

14 ΕΛΟΣ EN 179 Δίδε θηγθαιεξίαο – Γηαηάμεηο εμφδσλ θηλδχλνπ 

ρεηξηδφκελεο κε ρεηξνιαβή ή πηεδφκελε πιάθα, 

γηα ρξήζε ζε νδεχζεηο δηαθπγήο – Απαηηήζεηο 

θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θνπθψκαηα 

14 ΕΛΟΣ EN 1935 Δίδε θηγθαιεξίαο – Κνλναμνληθνί κεληεζέδεο – 

Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκψλ 

Θνπθψκαηα 

15 ΕΛΟΣ EN 14846 Δίδε θηγθαιεξίαο – Θιεηδαξηέο – 

Ζιεθηξνκεραληθέο θιεηδαξηέο θαη ζήθεο – 

Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θνπθψκαηα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771–1 Πηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ άξγηιν Θηηξηαθά έξγα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771–2 Πηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ππξηηηθφ αζβέζηην Θηηξηαθά έξγα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771–3 Πηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ζθπξφδεκα (αδξαλή 

ζπλήζε θαη ειαθξά) 

Θηηξηαθά έξγα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771–4 Πηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ απηφθιεηζην 

θπςεισηφ ζθπξφδεκα 

Θηηξηαθά έξγα 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 771–5 Πηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ ηερλεηνχο ιίζνπο Θηηξηαθά έξγα 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 13561 Δμσηεξηθέο πεξζίδεο – Απαηηήζεηο επηδφζεσλ 

θαη αζθάιεηαο 

Θηηξηαθά έξγα 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 998–1 Ξξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο – Κέξνο 

1: Δμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά επηρξίζκαηα 

Θηηξηαθά έξγα 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 998–2 Ξξνδηαγξαθή θνληακάησλ ηνηρνπνηίαο – Κέξνο 

2 θνλίακα ηνηρνπνηίαο 

Θηηξηαθά έξγα 

3 ΕΛΟΣ ΕΝ 459–1 Γνκηθή Άζβεζηνο – Κέξνο 1 Νξηζκνί, 

Ξξνδηαγξαθέο θαη Θξηηήξηα Ππκκφξθσζεο 

Θηηξηαθά έξγα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1341 Ξιάθεο απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα εμσηεξηθή 

πιαθφζηξσζε – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

6 ΕΛΟΣ 13165 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

άθακπην αθξφ πνιπνπξεζάλεο (PUR) – 

Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13162 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

νξπθηφκαιιν (MW) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13163 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθνχο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε (EPS) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13164 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

εμειαζκέλν αθξφ πνιπζηεξίλεο (XPS) – 

Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13166 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

θαηλνιηθφ αθξφ (PF) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13167 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

θπςεισηφ γπαιί (CG) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13168 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

μπιφκαιιν (WW) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13169 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

δηνγθσκέλν πεξιίηε (ΔΟΒ) – Ξξνδηαγξαθή  

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13170 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

δηνγθσκέλν θειιφ (ΗΝΒ) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

6 ΕΛΟΣ ΕΝ 13171 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ ίλεο 

μχινπ (WF) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

8 ΕΛΟΣ 12326–1 Πρηζηνιηζηθά θαη ιίζηλα πξντφληα γηα αζπλερείο 

επηθαιχςεηο ζηεγψλ θαη επελδχζεηο – Κέξνο 1: 

Ξξνδηαγξαθή πξντφληνο 

Θηηξηαθά έξγα 

8 ΕΛΟΣ ΕΝ 12057 Ξξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο – 

Γηαζηαζηνινγεκέλα πιαθίδηα – Απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

8 ΕΛΟΣ ΕΝ 12058 Ξξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο – Ξιάθεο γηα 

δάπεδα θαη ζθάιεο – Απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

8 ΕΛΟΣ ΕΝ 1469 Ξξντφληα απφ θπζηθνχο ιίζνπο – Ξιάθεο γηα 

επελδχζεηο – Απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

9 ΕΛΟΣ EN 13830 Ξεηάζκαηα φςεσλ – Ξξφηππν πξντφληνο  Θηηξηαθά έξγα 

11 ΕΛΟΣ EN 14915 Δπηθάλεηεο θαη επελδχζεηο απφ θπζηθή μπιεία – 

Σαξαθηεξηζηηθά, αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε 

Θηηξηαθά έξγα 

12 ΕΛΟΣ EN 14509 Απηνθεξφκελα ζεξκνκνλσηηθά πάλειο κε 

κεηαιιηθή θάιπςε θαη απφ ηηο δχν φςεηο – 

Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα – 

Ξξνδηαγξαθέο 

Θηηξηαθά έξγα 

13 ΕΛΟΣ 14342 Μπιεία δαπέδσλ – Σαξαθηεξηζηηθά, αμηνιφγεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε 

Θηηξηαθά έξγα 

13 ΕΛΟΣ EN 13986 Ξεηάζκαηα κε βάζε ην μχιν γηα δνκηθή ρξήζε 

– Σαξαθηεξηζηηθά, αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο θαη ζήκαλζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1158 Κεηαιιηθά εμαξηήκαηα θηηξίσλ – Γηαηάμεηο 

ζπληνληζκνχ πφξηαο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1168 Ξξντφληα πξνθαηαζθεπαζκέλα απφ ζθπξφδεκα 

– Γηάηξεηεο πιάθεο κε δηακήθε θελά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 12004 Θφιιεο γηα πιαθίδηα – Απαηηήζεηο, αμηνιφγεζε 

ηεο ζπκκφξθσζεο, ηαμηλφκεζε θαη 

ραξαθηεξηζκφο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 12467 Δπίπεδα θχιια ηλνηζηκέληνπ – Ξξνδηαγξαθέο 

πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 12843 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ηζηνί θαη ζηχινη 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 12859 Γπςφηνπβια – Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 12860 Ππλδεηηθέο γάδεο γχςνπ γηα γπςφηνπβια – 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 12878 Ξηγκέληα γηα ην ρξσκαηηζκφ δνκηθψλ πιηθψλ, 

πνπ βαζίδνληαη ζην ηζηκέλην ή / θαη ζηνλ 

αζβέζηε – Ξξνδηαγξαθέο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 12951 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ζηέγαζεο – 

Πθάιεο ζηεγψλ κφληκεο ηνπνζέηεζεο – 

Ξξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 1304 Θεξακίδηα απφ άξγηιν θαη εμαξηήκαηα – 

Νξηζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13224 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Πηνηρεία πξνθαηαζθεπαζκέλσλ δαπέδσλ κε 

λεπξψζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13225 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Δπζχγξακκα δνκηθά ζηνηρεία 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13279–1 Ππλδεηηθά θαη επηρξίζκαηα απφ γχςν – Κέξνο 

1: Νξηζκνί θαη απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1344 Θεξακηθά επηζηξψζεσλ – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13454–1 Ππλδεηηθά, ζχλζεηα ζπλδεηηθά θαη 

βηνκεραληθψο παξαγφκελα κίγκαηα γηα 

επηθαιχςεηο δαπέδσλ κε βάζε ην ζεηηθφ 

αζβέζηην – Κέξνο 1: Νξηζκνί θαη απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13658–1 Κεηαιιηθά πιέγκαηα θαη γσληέο – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο – Κέξνο 1: 

Δζσηεξηθά επηρξίζκαηα 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13658–2 Κεηαιιηθά πιέγκαηα θαη γσλίεο – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο – Κέξνο 2: 

Δμσηεξηθά επηρξίζκαηα 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13693 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Δηδηθά ζηνηρεία γηα ζηέγεο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13707 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Νπιηζκέλα 

αζθαιηηθά θχιια ζηεγάλσζεο δσκάησλ – 

Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13747 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ξξνθαηαζθεπαζκέλεο πιάθεο γηα ζπζηήκαηα 

δαπέδσλ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13748–1 Ξιάθεο απφ κσζατθφ – Κέξνο 1: Ξιάθεο απφ 

κσζατθφ γηα εζσηεξηθή ρξήζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13748–2 Ξιάθεο απφ κσζατθφ – Κέξνο 2: Ξιάθεο απφ 

κσζατθφ γηα εμσηεξηθή ρξήζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13813 ιηθφ επηθάιπςεο θαη επηρξίζεηο δαπέδσλ – 

ιηθφ επηθάιπςεο – Ηδηφηεηεο θαη απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13815 Σπηά, γχςηλα, ηλνπιηζκέλα πξντφληα – Νξηζκνί, 

Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 13859–1 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Νξηζκνί θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ππνζηξσκάησλ – Κέξνο 1: 

πνζηξψκαηα γηα αζπλερείο επηθαιχςεηο 

ζηεγψλ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13859–2 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Νξηζκνί θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ππνζηξσκάησλ – Κέξνο 2: 

πνζηξψκαηα ηνίρσλ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13915 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πεηάζκαηα γπςνζαλίδσλ 

κε πνξψδε ππξήλα απφ ραξηφλη – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13950 Πχλζεηα ζεξκν / ερνκνλσηηθά πεηάζκαηα 

γπςνζαλίδσλ – Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13956 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Ξιαζηηθά θαη 

ειαζηνκεξή θχιια ζηεγάλσζεο δσκάησλ – 

Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13963 ιηθά αξκψλ γηα γπςνζαλίδεο – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13964 Τεπδνξνθέο – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13967 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Ξιαζηηθά θαη 

ειαζηνκεξή θχιια ζηεγάλσζεο ππνγείσλ θαη 

άιισλ ρψξσλ – Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13969 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Αζθαιηηθά 

θχιια ζηεγάλσζεο ππνγείσλ θαη άιισλ ρψξσλ 

– Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13970 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Αζθαιηφπαλα 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο δηαπεξαηφηεηαο ησλ αηκψλ 

– Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13978–1 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ξξνθαηαζθεπαζκέλνη ρψξνη ζηάζκεπζεο 

απηνθηλήησλ – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο γηα 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

κνλνιηζηθήο θαηαζθεπήο ή απνηεινχκελνπο 

απφ αλεμάξηεηα ζηνηρεία ζπγθεθξηκέλσλ 

δηαζηάζεσλ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13984 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Ξιαζηηθά θαη 

ειαζηνκεξή θχιια ειέγρνπ δηαπεξαηφηεηαο 

αηκψλ – Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 14016–1 Ππλδεηηθά απφ καγλεζίηε γηα επηθαιχςεηο – 

Θαπζηηθή καγλεζία θαη ρισξηνχρν καγλήζην – 

Κέξνο 1: Νξηζκνί, απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14041 Διαζηηθά, θισζηνυθαληνπξγηθά θαη 

πνιπζηξσκαηηθά θαιχκκαηα δαπέδνπ – Βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14063–1 Θεξκνκνλσηηθά πιηθά θαη πξντφληα – Δπί 

ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελα πξντφληα 

ειαθξνβαξψλ αδξαλψλ δηνγθσκέλεο αξγίινπ 

(LWA) – Κέξνο 1: Ξξνδηαγξαθή γηα ραιαξήο 

πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14064–1 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηίξηα – Ξξντφληα 

νξπθηφκαιινπ (MW) γηα επηηφπηα εθαξκνγή 

ραιαξήο πιήξσζεο – Κέξνο 1: Ξξνδηαγξαθή 

γηα ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14190 Ξξντφληα γπςνζαλίδσλ απφ επαλεπεμεξγαζία – 

Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14195 Κεηαιιηθά ζηνηρεία πιαηζίσλ γηα ζπζηήκαηα 

γπςνζαλίδσλ – Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14209 Ξξνδηακνξθσκέλεο θνξλίδεο απφ γχςν 

επελδπκέλεο κε ραξηί – Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14246 Πηνηρεία απφ γχςν γηα ςεπδνξνθέο – Νξηζκνί, 

απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14316–1 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – Δπί ηφπνπ 

θαηαζθεπαδφκελε ζεξκνκφλσζε απφ πξντφληα 

δηνγθσκέλνπ πεξιίηε (ΔΟ) – Κέξνο 1: 

Ξξνδηαγξαθή γηα ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο 

πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14317–1 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα θηηξίσλ – Δπί ηφπνπ 

θαηαζθεπαδφκελε ζεξκνκφλσζε απφ πξντφληα 

δηνγθσκέλνπ βεξκηθνπιίηε (EV) – Κέξνο 1: 

Ξξνδηαγξαθή γηα ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο 

πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14353 Κεηαιιηθέο γσλίεο θαη ειάζκαηα γηα 

γπςνζαλίδεο – Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 14411 Θεξακηθά πιαθίδηα – Νξηζκνί, ηαμηλφκεζε, 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ζήκαλζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14496 Ππγθνιιεηηθά κε βάζε ην γχςν γηα ζχλζεηα 

ζεξκν / ερνκνλσηηθά πεηάζκαηα θαη 

γπςνζαλίδεο – Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14566 Κεραληθά ζηεξεσηηθά γηα ζπζηήκαηα 

γπςνζαλίδσλ – Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14716 Τεπδνξνθέο ππφ ηάλπζε – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14782 Απηνθεξφκελα κεηαιιηθά θχιια γηα ζηέγαζε, 

εμσηεξηθή επηθάιπςε θαη εζσηεξηθή επέλδπζε 

– Ξξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14783 Ξιήξσο ζηεξηδφκελα κεηαιιηθά θχιια θαη 

ηαηλίεο γηα ζηέγαζε, εμσηεξηθέο επηθαιχςεηο θαη 

εζσηεξηθέο επελδχζεηο – Ξξνδηαγξαθή 

πξντφληνο θαη απαηηήζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14843 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Θιίκαθεο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14904 Δπηθάλεηεο αζιεηηθψλ ρψξσλ – Δπηθάλεηεο 

εζσηεξηθψλ ρψξσλ πνιιαπιψλ αζινπαηδηψλ – 

Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14933 Θεξκνκνλσηηθά θαη ειαθξνβαξή πξντφληα 

πιήξσζεο γηα εθαξκνγέο πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

– Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε (EPS) – 

Ξξνδηαγξαθέο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14934 Θεξκνκνλσηηθά θαη ειαθξνβαξή πξντφληα 

πιήξσζεο γηα εθαξκνγέο πνιηηηθνχ κεραληθνχ 

– Βηνκεραληθψο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

αθξψδε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε (XPS) – 

Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14967 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Αζθαιηηθά 

θχιια πγξνκφλσζεο ηνίρσλ – Νξηζκνί θαη 

ραξαθηεξηζηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14991 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Πηνηρεία ζεκειίσζεο 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 14992 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Πηνηρεία πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ηνίρσλ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 15037–1 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ππζηήκαηα δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία 

πιήξσζεο – Κέξνο 1: Γνθνί 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 15037–4 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ππζηήκαηα δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία 

πιήξσζεο – Κέξνο 4: Πηνηρεία πιήξσζεο απφ 

δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 15102 Γηαθνζκεηηθέο επηθαιχςεηο ηνίρσλ – Ξξντφληα 

ζε κνξθή ξνιψλ θαη θχιισλ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1520 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα νπιηζκέλα ζηνηρεία απφ 

ζθπξφδεκα ειαθξψλ αδξαλψλ αλνηρηήο δνκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 15435 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ξιίλζνη κε δηάθελα απφ ζθπξφδεκα κε 

ζπλήζε ή ειαθξνβαξή αδξαλή – Ηδηφηεηεο 

πξντφληνο θαη επίδνζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 15498 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ξιίλζνη κε δηάθελα απφ ζθπξφδεκα κε 

ξνθαλίδηα μχινπ – Ηδηφηεηεο πξντφληνο θαη 

επίδνζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 15824 Ξξνδηαγξαθέο γηα εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά 

επηρξίζκαηα κε βάζε νξγαληθά ζπλδεηηθά 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1873 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ζηέγαζεο – 

Κεκνλσκέλνη πιαζηηθνί θεγγίηεο – 

Ξξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 413–1 Ρζηκέλην ηνηρνπνηίαο – Κέξνο 1: Πχλζεζε, 

πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα ζπκκφξθσζεο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 438–7 Γηαθνζκεηηθά πνιχζηξσκα πςειήο ζπκπίεζεο 

(HPL) – Φχιια κε βάζε ζεξκνζθιεξπλφκελεο 

ξεηίλεο (ζπλήζσο απνθαινχκελα πνιχζηξσκα) 

– Κέξνο 7: Ππκπαγή πνιχζηξσκα θαη ζχλζεηα 

πιαίζηα απφ HPL γηα εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο 

επελδχζεηο ηνίρσλ θαη νξνθψλ 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 490 Θεξακίδηα θαη εμαξηήκαηα ηνπο απφ ζθπξφδεκα 

γηα επηθαιχςεηο ζηεγψλ θαη επελδχζεηο ηνίρσλ 

– Ξξνδηαγξαθέο πξντφληνο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 492 Ξιαθίδηα απφ ηλνηζηκέλην θαη εμαξηήκαηα – 

Ξξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 494 Πρεκαηνπνηεκέλεο πιάθεο απφ ηλνηζηκέλην θαη 

εμαξηήκαηα – Ξξνδηαγξαθή πξντφληνο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 516 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ζηέγαζεο – 

Δγθαηαζηάζεηο πξφζβαζεο ζηεγψλ – Γηάδξνκνη 

επηθνηλσλίαο, θεθαιφζθαια θαη ζθαιηά ζηάζεο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 517 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα εμαξηήκαηα ζηέγαζεο – 

Άγθηζηξα αζθαιείαο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 520 Γπςνζαλίδεο – Νξηζκνί, απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 534 Θπκαηνεηδή αζθαιηηθά θχιια – Ξξνδηαγξαθή 

πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 544 Αζθαιηηθέο πιάθεο κε ελίζρπζε απφ νξπθηφ ή 

/ θαη ζπλζεηηθφ πιηθφ – Ξξνδηαγξαθή 

πξντφληνο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 771–6 Ξξνδηαγξαθέο ζηνηρείσλ ηνηρνπνηίαο – Κέξνο 

6: Πηνηρεία ηνηρνπνηίαο απφ θπζηθφ ιίζν 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 845–1 Ξξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα 

ηνηρνπνηίαο – Κέξνο 1: Αγθχξηα, ιάκεο 

ζηεξέσζεο, ιάκεο αλάξηεζεο θαη ζηεξίγκαηα 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 845–2 Ξξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα 

ηνηρνπνηίαο – Κέξνο 2: πέξζπξα 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 845–3 Ξξνδηαγξαθή γηα βνεζεηηθά εμαξηήκαηα 

ηνηρνπνηίαο – Κέξνο 3: Σαιχβδηλν πιέγκα 

νπιηζκνχ νξηδφληησλ αξκψλ. 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 13245–2 Ξιαζηηθά – Ξξνθίι απφ κε πιαζηηθνπνηεκέλν 

πνιχ(βηλπινρισξίδην) (PVC – U) γηα θηηξηαθέο 

εθαξκνγέο – Κέξνο 2: Ξξνθίι απφ PVC – U θαη 

PVC – UE γηα ηειεηψκαηα εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ ηνηρψκαηνο θαη νξνθήο 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14303 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηίξηα θαη 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθά 

παξαγφκελα πξντφληα απφ νξπθηφκαιιν (MW) 

– Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14304 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

εχθακπην αθξφ ειαζηνκεξνχο (FEF) – 

Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

15 ΕΛΟΣ EN 14305 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Βηνκεραληθά παξαγφκελα πξντφληα απφ 

θπςεισηφ γπαιί (CG) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14306 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

ππξηηηθφ αζβέζηην (CS) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14307 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

εμειαζκέλν αθξφ πνιπζηεξίλεο (XPS) – 

Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14308 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θηίξηα θαη βηνκεραληθέο 

εγθαηαζηάζεηο – Βηνκεραληθφο παξαγφκελα 

πξντφληα απφ άθακπην αθξφ πνιπνπξεζάλεο 

(PUR) θαη πνιπηζνθπαλνπξηθφ αθξφ (PIR) – 

Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14309 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε (EPS) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14313 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ αθξφ 

πνιπαηζπιελίνπ (PEF) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14314 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Βηνκεραληθφο παξαγφκελα πξντφληα απφ 

θαηλνιηθφ αθξφ (PF) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 14963 Δπηθαιχςεηο ζηεγψλ – Ππλερείο θσηνπεξαηέο 

ζηέγεο απφ πιαζηηθφ πιηθφ κε ή ρσξίο 

νξζνζηάηεο – Ραμηλφκεζε απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκψλ 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 15037–2 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ππζηήκαηα δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία 

πιήξσζεο – Κέξνο 2: Πηνηρεία πιήξσζεο απφ 

ζθπξφδεκα 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

15 ΕΛΟΣ EN 15037–3 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ππζηήκαηα δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία 

πιήξσζεο – Κέξνο 3: Πηνηρεία πιήξσζεο απφ 

άξγηιν 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 15599–1 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Δπί ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε ζεξκνκφλσζε απφ 

πξντφληα δηνγθσκέλνπ πεξιίηε (EP) – Κέξνο 1: 

Ξξνδηαγξαθή γηα ζπλδεδεκέλα θαη ραιαξήο 

πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε 

Θηηξηαθά έξγα 

15 ΕΛΟΣ EN 15600–1 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Δπί ηφπνπ θαηαζθεπαδφκελε ζεξκνκφλσζε απφ 

πξντφληα δηνγθσκέλνπ βεξκηθνπιίηε (EV) – 

Κέξνο 1: Ξξνδηαγξαθή γηα ζπλδεδεκέλα θαη 

ραιαξήο πιήξσζεο πξντφληα πξηλ ηελ 

εγθαηάζηαζε 

Θηηξηαθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 10025–1 Ξξντφληα ζεξκήο έιαζεο γηα ράιπβεο 

θαηαζθεπψλ – Κέξνο 1: Γεληθνί ηερληθνί φξνη 

παξάδνζεο 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 10088–4 Αλνμείδσηνη ράιπβεο – Κέξνο 4: Ρερληθνί φξνη 

παξάδνζεο γηα ραιπβδφθπιια, ραιπβδφπιαθεο 

θαη ραιπβδνηαηλίεο αλζεθηηθέο ζε δηάβξσζε γηα 

δνκηθέο ρξήζεηο 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 10088–5 Αλνμείδσηνη ράιπβεο – Κέξνο 5: Ρερληθνί φξνη 

παξάδνζεο ραιχβσλ αλζεθηηθψλ ζε δηάβξσζε 

γηα ξάβδνπο, ρνλδξνζχξκαηα, ζχξκαηα, 

δηαηνκέο θαη ζηηιπλά πξντφληα γηα δνκηθέο 

ρξήζεηο 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 10210–1 Θνίιεο δηαηνκέο θαηαζθεπψλ κε ηειηθή 

θαηεξγαζία ελ ζεξκψ απφ κε θεθξακέλνπο θαη 

ιεπηφθνθθνπο ράιπβεο – Κέξνο 1: Ρερληθνί 

φξνη παξάδνζεο 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 10219–1 Ππγθνιιεηέο θνίιεο δηαηνκέο θαηαζθεπψλ 

δηακνξθσκέλεο ελ ςπρξψ απφ κε θεθξακέλνπο 

θαη ιεπηφθνθθνπο ράιπβεο – Κέξνο 1: Ρερληθνί 

φξνη παξάδνζεο 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 10340 Σπηνράιπβεο θαηαζθεπψλ Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 10343 Σάιπβεο βαθήο θαη επαλαθνξάο γηα δνκηθέο 

ρξήζεηο – Ρερληθνί φξνη παξάδνζεο 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 13479 Αλαιψζηκα ζπγθφιιεζεο – Ξξφηππν γεληθφ 

πξντφλ γηα πιήξσζε κεηάιισλ θαη 

ζπιιηπάζκαηα γηα ζπγθφιιεζε κε ηήμε 

κεηαιιηθψλ πιηθψλ 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 15048–1 Θαηαζθεπή ζπλαξκνιφγεζεο θνριίσζεο ρσξίο 

πξνθφξηηζε – Κέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 15088 Αινπκίλην θαη θξάκαηα αινπκηλίνπ – Γνκηθά 

πξντφληα γηα θαηαζθεπέο – Ρερληθέο ζπλζήθεο 

ειέγρνπ θαη παξάδνζεο 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

15 ΕΛΟΣ EN 1090–1 Θαηαζθεπή έξγσλ απφ ράιπβα θαη απφ 

αινπκίλην – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 

10 ΕΛΟΣ ΕΝ 14250 Μχιηλεο θαηαζθεπέο – Απαηηήζεηο πξντφληνο γηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλα δνκηθά ζηνηρεία κε 

δηάηξεηε κεηαιιηθή πιάθα ζπλαξκνιφγεζεο 

Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

11 ΕΛΟΣ EN 14374 Γνκηθή μπιεία – Ξνιπζηξσκαηηθέο επηθαιχςεηο 

δνκηθήο μπιείαο – Απαηηήζεηο 

Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 14080 Μχιηλεο θαηαζθεπέο – Αληηθνιιεηή μπιεία – 

Απαηηήζεηο 

Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 14081–1 Μχιηλεο θαηαζθεπέο – Γνκηθή μπιεία 

νξζνγσληθήο δηαηνκήο ηαμηλνκεκέλε κε ηελ 

αληνρή ηεο – Κέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 

Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 14545 Μχιηλεο θαηαζθεπέο – Πχλδεζκνη – Απαηηήζεηο Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

14 ΕΛΟΣ EN 14592 Μχιηλεο θαηαζθεπέο – Πηεξεσηηθά κε νπή – 

Απαηηήζεηο 

Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

4 ΕΛΟΣ 13055–2 Διαθξά αδξαλή – Κέξνο 2: Διαθξά αδξαλή 

αζθαιηνκηγκάησλ, επηθαλεηαθψλ επηζηξψζεσλ 

θαη εθαξκνγψλ κε ζηαζεξνπνηεκέλα ή κε 

ζηαζεξνπνηεκέλα πιηθά 

Νδνπνηία 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13043 Αδξαλή αζθαιηνκηγκάησλ θαη επηθαλεηαθψλ 

επηζηξψζεσλ νδψλ, αεξνδξνκίσλ θαη άιισλ 

πεξηνρψλ θπθινθνξίαο νρεκάησλ 

Νδνπνηία 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13242 Αδξαλή πιηθψλ ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε 

πδξαπιηθέο θνλίεο, ή κε ζηαζεξνπνηεκέλσλ γηα 

ρξήζε ζηα ηερληθά έξγα θαη ηελ νδνπνηία 

Νδνπνηία 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13249 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε ηα 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γεσπθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε γεσπθάζκαηα 

πξντφλησλ γηα έξγα νδνπνηίαο θαη άιισλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ θπθινθνξία νρεκάησλ έξγσλ 

Νδνπνηία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1337–4 Δθέδξαλα δνκεκάησλ – Κέξνο 4: Θπιηλδξηθά 

εθέδξαλα 

Νδνπνηία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1337–6 Δθέδξαλα δνκεκάησλ – Κέξνο 6: Δθέδξαλα 

εμηζνξξφπεζεο 

Νδνπνηία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1337–7 Δθέδξαλα θαηαζθεπψλ – Κέξνο 7: Δθέδξαλα 

ζθαηξηθά θαη θπιηλδξηθά εθέδξαλα ηχπνπ PTFE 

Νδνπνηία 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1343 Θξάζπεδα απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα εμσηεξηθή 

πιαθφζηξσζε – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 12352 Δμνπιηζκφο ειέγρνπ θπθινθνξίαο – 

Ξξνεηδνπνηεηηθνί ζεκαηνδφηεο θαη 

ζεκαηνδφηεο αζθάιεηαο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 12368 Δμνπιηζκφο ειέγρνπ θπθινθνξίαο – Φσηεηλνί 

ζεκαηνδφηεο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 12676–1 Αληηζακβσηηθά ζπζηήκαηα νδψλ – Κέξνο 1: 

Δπίδνζε θαη ραξαθηεξηζηηθά 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 12966–1 Θαηαθφξπθε ζήκαλζε νδψλ – Ξηλαθίδεο 

κεηαβαιιφκελσλ κελπκάησλ – Κέξνο 1: 

Ξξφηππν πξντφληνο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108–1 Αζθαιηνκίγκαηα – Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ – 

Κέξνο 1: Αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108–2 Αζθαιηνκίγκαηα – Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ – 

Κέξνο 2: Αζθαιηηθφ ζθπξφδεκα γηα πνιχ 

ιεπηέο ζηξψζεηο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108–3 Αζθαιηνκίγκαηα – Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ – 

Κέξνο 3: Καιαθά αζθαιηνκίγκαηα 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108–4 Αζθαιηνκίγκαηα – Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ – 

Κέξνο 4: Αζθαιηνκίγκαηα ελ ζεξκψ (Hot 

Rolled Asphalt) 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108–5 Αζθαιηνκίγκαηα – Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ – 

Κέξνο 5: Αζθαιηηθή ζθπξνκαζηίρε 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13108–6 Αζθαιηνκίγκαηα – Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ – 

Κέξνο 6: Αζθαιηνκαζηίρε 

Νδνπνηία 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 13108–7 Αζθαιηνκίγκαηα – Ξξνδηαγξαθέο πιηθψλ – 

Κέξνο 7: Ξνξψδεο αζθαιηφκηγκα 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 1317–5 Νδηθά ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο – Κέξνο 5: 

Απαηηήζεηο πξντφληνο θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο γηα ζπζηήκαηα αλαραίηηζεο 

νρεκάησλ 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 1337–3 Δθέδξαλα δνκεκάησλ – Κέξνο 3: Διαζηνκεξή 

εθέδξαλα 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 1337–5 Δθέδξαλα δνκεκάησλ – Κέξνο 5: Δθέδξαλα 

εγθηβσηηζκέλνπ ειαζηνκεξνχο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 1337–8 Δθέδξαλα δνκεκάησλ – Κέξνο 8: Δθέδξαλα 

νδήγεζεο θαη εθέδξαλα ζπγθξάηεζεο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13808 Άζθαιηνο θαη αζθαιηηθφ ζπλδεηηθά – Ξιαίζην 

πξνδηαγξαθψλ θαηηνληηθψλ αζθαιηηθψλ 

γαιαθησκάησλ 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13877–3 Νδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα – Κέξνο 3: 

Ξξνδηαγξαθέο γηα ρξήζε βιήηξσλ ζε 

νδνζηξψκαηα απφ ζθπξφδεκα 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 13924 Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ – 

Ξξνδηαγξαθέο γηα αζθάιηνπο νδνζηξσζίαο 

πςειήο ζθιεξφηεηαο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 14023 Αζθαιηηθά θαη αζθαιηηθά ζπλδεηηθά – Ξιαίζην 

πξνδηαγξαθψλ, γηα ηξνπνπνηεκέλε άζθαιην 

κε πνιπκεξή 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 14188–1 ιηθά πιήξσζεο θαη ζθξάγηζεο αξκψλ – Κέξνο 

1: Ξξνδηαγξαθέο γηα ζεξκά πιηθά ζθξάγηζεο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 14188–2 ιηθά πιήξσζεο θαη ζθξάγηζεο αξκψλ – Κέξνο 

2: Ξξνδηαγξαθέο γηα ςπρξά πιηθά ζθξάγηζεο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 14188–3 ιηθά πιήξσζεο θαη ζθξάγηζεο αξκψλ – Κέξνο 

3: Ξξνδηαγξαθέο γηα πξνδηακνξθψκελα πιηθά 

ζθξάγηζεο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 1423 Ξξντφληα νξηδφληηαο ζήκαλζεο νδψλ – 

Ξξντφληα επίπαζεο – Γπάιηλα ζθαηξίδηα, 

αληηνιηζζεηηθά αδξαλή θαη κίγκαηα απηψλ 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 14388 Γηαηάμεηο κείσζεο ζνξχβνπ απφ νδηθή 

θπθινθνξία – Ξξνδηαγξαθέο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 14399–1 Ππζηήκαηα δνκηθψλ θνριηψλ πςειήο αληνρήο 

γηα πξνέληαζε – Κέξνο 1: Γεληθέο απαηηήζεηο 

Νδνπνηία 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 1463–1 ιηθά νξηδφληηαο ζήκαλζεο νδψλ – 

Αλαθιαζηήξεο νδνζηξσκάησλ – Κέξνο 1: 

Απαηηήζεηο αξρηθψλ επηδφζεσλ 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 14695 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Νπιηζκέλα 

αζθαιηηθά θχιια ζηεγάλσζεο 

θαηαζηξσκάησλ γεθπξψλ απφ ζθπξφδεκα θαη 

άιισλ επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα κε 

θπθινθνξία νρεκάησλ – Νξηζκνί θαη 

ραξαθηεξηζηηθά 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 15050 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Πηνηρεία γεθπξψλ 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 15129 Αληηζεηζκηθά ζπζηήκαηα Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 15258 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Πηνηρεία ηνίρσλ αληηζηήξημεο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 15322 Αζθαιηηθά θαη ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ – 

Ξιαίζην πξνδηαγξαθψλ γηα δηαιχκαηα θαη 

ξεπζηνπνηεκέλα ζπλδεηηθά αζθαιηηθψλ 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 15381 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ρξήζε ζε νδνζηξψκαηα θαη 

αζθαιηνηάπεηεο 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 15382 Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε ζηελ ππνδνκή 

ζπγθνηλσληαθψλ έξγσλ 

Νδνπνηία 

14 ΕΛΟΣ EN 523 Ξεξηβιήκαηα πξνεληεηακέλσλ ηελφλησλ απφ 

πεξηειηγκέλε ραιχβδηλε ηαηλία – Νξνινγία, 

απαηηήζεηο, έιεγρνο πνηφηεηαο 

Νδνπνηία 

15 ΕΛΟΣ EN 12899–1 Πηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο 

ζήκαλζεο – Κέξνο 1: Πηαζεξέο πηλαθίδεο 

Νδνπνηία 

15 ΕΛΟΣ EN 12899–2 Πηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο 

ζήκαλζεο – Κέξνο 2: Δζσηεξηθά θσηηδφκελα 

ζηνηρεία ζήκαλζεο λεζίδσλ 

Νδνπνηία 

15 ΕΛΟΣ EN 12899–3 Πηαζεξέο πηλαθίδεο θαηαθφξπθεο νδηθήο 

ζήκαλζεο – Κέξνο 3: Νξηνδείθηεο θαη 

νπηζζναλαθιαζηηθά ζηνηρεία 

Νδνπνηία 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 40.4 Ηζηνί θσηηζκνχ – Κέξνο 4: Απαηηήζεηο γηα 

ηζηνχο θσηηζκνχ απφ νπιηζκέλν θαη 

πξνεληεηακέλν ζθπξφδεκα 

Νδνπνηία θ.ι.π. 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 40–5 Ηζηνί θσηηζκνχ – Κέξνο 5: Απαηηήζεηο γηα 

ραιχβδηλνπο ηζηνχο θσηηζκνχ 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 40–6 Ηζηνί θσηηζκνχ – Κέξνο 6: Απαηηήζεηο γηα 

ηζηνχο θσηηζκνχ απφ αινπκίλην 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

1 ΕΛΟΣ ΕΝ 40–7 Ηζηνί θσηηζκνχ – Κέξνο 7: Απαηηήζεηο γηα 

ηζηνχο θσηηζκνχ απφ νπιηζκέλν κε ίλεο 

ζχλζεην πνιπκεξέο 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 1338 Θπβφιηζνη απφ ζθπξφδεκα – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 1339 Ξιάθεο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα – 

Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

2 ΕΛΟΣ ΕΝ 1340 Θξάζπεδα απφ ζθπξφδεκα – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

5 ΕΛΟΣ EN 13251 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γεσπθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά 

πξντφλησλ γηα ρξήζε ζε ππφγεηα έξγα, 

ζεκειηψζεηο θαη θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

5 ΕΛΟΣ EN 13252 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ γηα ρξήζε ζε 

ζπζηήκαηα απνζηξάγγηζεο 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 1342 Θπβφιηζνη απφ θπζηθνχο ιίζνπο γηα εμσηεξηθή 

πιαθφζηξσζε – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο 

Νδνπνηία θ.ι.π. 

14 ΕΛΟΣ EN 12271 Δπηθαλεηαθέο επαιείςεηο – Ξξνδηαγξαθέο ΝΓΝ–ΓΟ–ΝΗΘ 

14 ΕΛΟΣ EN 12273 Δπηζηξψζεηο κε αζθαιηνπνιηφ – Απαηηήζεηο ΝΓΝ–ΓΟ–ΝΗΘ 

14 ΕΛΟΣ EN 12794 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ξάζζαινη ζεκειίσζεο 

ΝΓΝ–ΓΟ–ΝΗΘ 

5 ΕΛΟΣ EN 12094–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα C02 – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκήο γηα απηφκαην ειεθηξηθφ 

έιεγρν θαη κεραληζκνχο ρξνλνθαζπζηέξεζεο 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ EN 12094–13 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

13: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

βαιβίδεο ειέγρνπ θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 

Ξπξαζθάιεηα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

5 ΕΛΟΣ EN 12259–3 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ 

λεξνχ – Κέξνο 3: Δγθαηαζηάζεηο μεξνχ 

ζπλαγεξκνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ EN 12259–4 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ ςεθαζκνχ λεξνχ 

– Κέξνο 4: δξνθίλεηεο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ EN 671–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Ππζηήκαηα 

κε εχθακπηνπο ζσιήλεο – Κέξνο 1: 

Ξπξνζβεζηηθέο θσιηέο κε εκηάθακπην ζσιήλα 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–10 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

10: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

πξεζαξηζηνχο δηαθφπηεο 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–11 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

11: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

κεραληθέο δηαηάμεηο δχγηζεο 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–12 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

12: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

πλεπκαηηθέο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–2 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 2 

Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα κε 

απηφκαην ειεθηξηθφ έιεγρν θαη δηαηάμεηο 

θαζπζηέξεζεο 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–3 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

3: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

ρεηξνθίλεηνπο κεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο θαη 

δηαθνπήο 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–4 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

4: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

εμαξηήκαηα βαιβίδσλ δνρείνπ θαη ηνπο 

ελεξγνπνηεηέο ηνπο 

Ξπξαζθάιεηα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–5 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

5: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα επηινγή 

βαιβίδσλ πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο θαη ησλ 

ελεξγνπνηεηψλ ηνπο ζε ζπζηήκαηα CΝ2 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–6 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

6: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα ην κε 

ειεθηξηθά αδξαλνπνηεκέλν κεραληζκφ ζε 

ζπζηήκαηα CΝ2 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–7 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

7: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

αθξνθχζηα ζε ζπζηήκαηα CΝ2 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–9 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

9: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα εηδηθνχο 

ππξαληρλεπηέο 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ 

λεξνχ – Κέξνο 1: Θαηαηνλεηήξεο 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259–2 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ 

λεξνχ – Κέξνο 2: Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ κε 

πδξαπιηθή βαιβίδα 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259–5 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ ςεθαζκνχ λεξνχ 

– Κέξνο 5: Αληρλεπηέο ξνήο λεξνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12416–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Ππζηήκαηα 

ζθφλεο – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο γηα εμαξηήκαηα 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 12416–2 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Ππζηήκαηα 

ζθφλεο – Κέξνο 2: Πρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη 

ζπληήξεζε 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13565–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Ππζηήκαηα 

αθξνχ – Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

εμαξηήκαηα 

Ξπξαζθάιεηα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 671–2 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Ππζηήκαηα 

κε ζσιήλεο – Κέξνο 2 Ππζηήκαηα κε 

επηπεδνχκελνπο ζσιήλεο 

Ξπξαζθάιεηα 



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI  ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ. 
31 

ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

ειεθηξηθέο δηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη 

ρξνλνθαζπζηέξεζεο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–10 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

10: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

καλφκεηξα θαη πξεζζνζηαηηθνχο δηαθφπηεο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–11 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

11: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

κεραληθέο δηαηάμεηο δχγηζεο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–12 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

12: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

πλεπκαηηθέο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–13 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

13: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

βαιβίδεο ειέγρνπ θαη βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–2 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

2: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα κε 

ειεθηξηθέο δηαηάμεηο απηνκάηνπ ειέγρνπ θαη 

ρξνλνθαζπζηέξεζεο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094-3 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

3: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

ρεηξνθίλεηνπο κεραληζκνχο ελεξγνπνίεζεο θαη 

δηαθνπήο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–4 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

4: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

εμαξηήκαηα βαιβίδσλ δνρείσλ θαη ησλ 

ελεξγνπνηεηψλ ηνπο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–5 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

5: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα βαιβίδεο 

επηινγήο πςειήο θαη ρακειήο πίεζεο θαη ησλ 

ελεξγνπνηεηψλ ζε ζπζηήκαηα CO2 

Ξπξαζθάιεηα 
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ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–6 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

6: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα ην κε 

ειεθηξηθφ αδξαλνπνηεκέλν κεραληζκφ κε 

ζπζηήκαηα CO2 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–7 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

7: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

αθξνθχζηα ζε ζπζηήκαηα CO2 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–8 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

8: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα 

ζπλδέζκνπο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12094–9 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηάζβεζεο κε αέξην – Κέξνο 

9: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη δνθηκήο γηα εηδηθνχο 

ππξαληρλεπηέο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12101.01 Ππζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο – 

Κέξνο 1: Ξξνδηαγξαθή γηα πεηάζκαηα θαπλνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12101.02 Ππζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο – 

Κέξνο 2: Ξξνδηαγξαθή γηα ζπλήζε θαπλφ θαη 

αλεκηζηήξεο απαγσγήο ζεξκφηεηαο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12101.03 Ππζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο – 

Κέξνο 3: Ξξνδηαγξαθή γηα κεραληζκνχο 

απαγσγήο θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12101.06 Ππζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο – 

Κέξνο 6: Ξξνδηαγξαθή γηα ζπζηήκαηα 

δηαθνξηθήο πίεζεο – Πχλεξγα εμαξηεκάησλ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12101.10 Ππζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο – 

Κέξνο 10: Ξαξνρέο ελέξγεηαο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ 

λεξνχ – Κέξνο 1: Θαηαηνλεηήξεο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259–2 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ 

λεξνχ – Κέξνο 2: Ππζηήκαηα ζπλαγεξκνχ κε 

πδξαπιηθή βαιβίδα 

Ξπξαζθάιεηα 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259–3 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ θαη ςεθαζκνχ 

λεξνχ – Κέξνο 3: Βαιβίδα ζπλαγεξκνχ μεξνχ 

ηχπνπ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259–4 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ ςεθαζκνχ λεξνχ 

– Κέξνο 4: δξνθίλεηεο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12259–5 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Δμαξηήκαηα 

γηα ζπζηήκαηα θαηαηνληζκνχ ςεθαζκνχ λεξνχ 

– Κέξνο 5: Αληρλεπηέο ξνήο λεξνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12416–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Ππζηήκαηα 

ζθφλεο – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο γηα εμαξηήκαηα 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 12416–2 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Ππζηήκαηα 

ζθφλεο – Κέξνο 2: Πρεδηαζκφο, θαηαζθεπή θαη 

ζπληήξεζε 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 13565–1 Κφληκα ζπζηήκαηα ππξφζβεζεο – Ππζηήκαηα 

αθξνχ – Κέξνο 1: Απαηηήζεηο θαη κέζνδνη 

δνθηκήο γηα εμαξηήκαηα 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 14604 Γηαηάμεηο αληρλεπηψλ θαπλνχ Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.02 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 2: Δμνπιηζκφο ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.03 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 3: Ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.04 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 4: Δμνπιηζκφο παξνρήο ηζρχνο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.05 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 5: Αληρλεπηέο ζεξκφηεηαο – Πεκεηαθνί 

αληρλεπηέο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.07 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 7: Αληρλεπηέο θαπλνχ – Πεκεηαθνί 

αληρλεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε δηάρπην θψο, 

δέζκε θσηφο ή ηνληζκφ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.10 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 10: Αληρλεπηέο θιφγαο – Πεκεηαθνί 

αληρλεπηέο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.11 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 11: Δθθηλεηέο ρεηξφο 

Ξπξαζθάιεηα 
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ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.12 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 12: Αληρλεπηέο θαπλνχ – Γξακκηθνί 

αληρλεπηέο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε αθηίλα θσηφο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.17 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 17: Απνκνλσηέο βξαρπθπθιψκαηνο  

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.18 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 18: Ππζθεπέο εηζαγσγήο / εμαγσγήο 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.20 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 20: Αλαξξνθεηηθνί αληρλεπηέο θαπλνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.21 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 21: Δμνπιηζκφο κεηάδνζεο ζπλαγεξκνχ 

θαη ζεκάησλ πξνεηδνπνίεζεο γηα ηελ χπαξμε 

ζθαικάησλ 

Ξπξαζθάιεηα 

9 ΕΛΟΣ ΕΝ 54.25 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 25: Οαδηνδεπθηά εμαξηήκαηα 

Ξπξαζθάιεηα 

14 ΕΛΟΣ EN 54–16 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 16: Δμνπιηζκφο ειέγρνπ θαη ελδείμεσλ 

ζπλαγεξκνχ κε θσλή 

Ξπξαζθάιεηα 

14 ΕΛΟΣ EN 54–24 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 24: Κέξε ζπζηεκάησλ ζπλαγεξκνχ κε 

θσλή – Κεγάθσλα 

Ξπξαζθάιεηα 

15 ΕΛΟΣ EN 12101–7 Ππζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο – 

Κέξνο 7: Γηαηνκέο αγσγψλ θαπλνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

15 ΕΛΟΣ EN 12101–8 Ππζηήκαηα ειέγρνπ θαπλνχ θαη ζεξκφηεηαο – 

Κέξνο 8: Γηαθξάγκαηα ειέγρνπ θαπλνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

15 ΕΛΟΣ EN 15650 Αεξηζκφο θηηξίσλ – Ξπξνδηαθξάγκαηα Ξπξαζθάιεηα 

15 ΕΛΟΣ EN 54–23 Ππζηήκαηα ππξαλίρλεπζεο θαη ζπλαγεξκνχ – 

Κέξνο 23: Γηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ – Νπηηθέο 

δηαηάμεηο ζπλαγεξκνχ 

Ξπξαζθάιεηα 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13450 Αδξαλή γηα έξκα ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ Πηδεξνδξνκηθά 

5 ΕΛΟΣ EN 13250 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή ζηδεξνδξφκσλ 

Πηδεξνδξνκηθά 

9 ΕΛΟΣ EN 1279–5 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Κνλάδεο κνλσηηθψλ 

παινζηαζίσλ – Κέξνο 5: Αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο 

αινπξγηθά 
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ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

9 ΕΛΟΣ EN 14179–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Λάηξην – 

άζβεζηνππξηηηθή χαινο αζθαιείαο ζθιεξπκέλε 

ζεξκηθά θαη θαηεξγαζκέλε κε Heat Soak – 

Κέξνο 2: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / 

Ξξφηππν πξντφληνο 

αινπξγηθά 

9 ΕΛΟΣ EN 14321–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Θεξκηθά 

ζθιεξπκέλε χαινο αζθαιείαο κε βάζε 

ππξηηηθέο αιθαιηθέο γαίεο – Κέξνο 2: 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 

9 ΕΛΟΣ EN 14449 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Ύαινο πνιιαπιψλ 

ζηξψζεσλ θαη χαινο αζθαιείαο πνιιαπιψλ 

ζηξψζεσλ – Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / 

Ξξφηππν πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 1036–2 Ύαινο δνκηθήο ρξήζεο – Θαζξέπηεο απφ 

επίπεδν γπαιί κε επηθάιπςε αξγχξνπ γηα 

εζσηεξηθή ρξήζε – Κέξνο 2: Αμηνιφγεζε 

ζπκκφξθσζεο, πξφηππν πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 1051–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – αιφηνπβια 

δφκεζεο θαη επηζηξψζεσλ – Κέξνο 2: 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 1096–4 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Δπελδπκέλε χαινο – 

Κέξνο 4: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / 

Ξξφηππν πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 12150–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – ζεξκηθά ζθιεξπκέλε 

λάηξην – άζβεζην – ππξηηηθή χαινο – Κέξνο 2: 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 12337–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Λάηξην – άζβεζην – 

ππξηηηθή χαινο εληζρπκέλε ρεκηθά – Κέξνο 2: 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 13024–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – ζεξκηθά ζθιεξπκέλε 

βνξηνππξηηηθή χαινο αζθαιείαο – Κέξνο 2: 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 14178–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Ξξντφληα πάινπ κε 

βάζε ππξηηηθέο αιθαιηθέο γαίεο – Κέξνο 2: 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 



ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI  ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ ΓΖΚΝΞΟΑΡΖΠΖΠ 

 

ΔΡΓΟΛΑΒΙΑ: Καηαζκεσή αγωγών αποτέηεσζης ακαθάρηων ζε περιοτές αρμοδιόηηηας Δ.ΥΓ.Α.Π. Α.Δ. 
36 

ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 
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τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 1748–1–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Δηδηθά βαζηθά 

πξντφληα – Βνξηνππξηηηθνί χαινη – Κέξνο 1 – 

2: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 1748–2–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Δηδηθά βαζηθά 

πξντφληα – Κέξνο 2 – 2: αινθεξακηθά – 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 1863–2 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Λάηξην – άζβεζην – 

ππξηηηθή χαινο εληζρπκέλε ζεξκηθά – Κέξνο 2: 

Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / Ξξφηππν 

πξντφληνο 

αινπξγηθά 

14 ΕΛΟΣ EN 572–9 Ύαινο γηα δνκηθή ρξήζε – Βαζηθά πξντφληα 

απφ λάηξην – άζβεζην – ππξηηηθή χαιν – 

Κέξνο 9: Αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο / 

πξφηππν πξντφληνο 

αινπξγηθά 

5 ΕΛΟΣ EN 13253 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

θαη ζρεηηθψλ κε απηά πξντφλησλ ζε ζπζηήκαηα 

ειέγρνπ εμσηεξηθήο δηάβξσζεο 

δξαπιηθά έξγα 

5 ΕΛΟΣ EN 13254 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γεσπθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά 

πξντφλησλ γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή 

δεμακελψλ θαη θξαγκάησλ 

δξαπιηθά έξγα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13255 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γεσπθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά 

πξντφλησλ γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή 

θαλαιηψλ 

δξαπιηθά έξγα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13256 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γεσπθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά 

πξντφλησλ γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή 

ζεξάγγσλ θαη ππνγείσλ θαηαζθεπψλ 

δξαπιηθά έξγα 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13257 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γεσπθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά 

πξντφλησλ γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή 

ζεξάγγσλ θαη ππνγείσλ θαηαζθεπψλ 

δξαπιηθά έξγα 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 13265 Γεσπθάζκαηα θαη πξντφληα ζρεηηθά κε 

γεσπθάζκαηα – Απαηηνχκελα ραξαθηεξηζηηθά 

γεσπθαζκάησλ θαη ζρεηηθψλ κε απηά 

πξντφλησλ γηα έξγα αληηξξχπαλζεο πγξψλ 

απνβιήησλ 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 10224 Κε θεθξακέλνη ραιπβδνζσιήλεο θαη 

εμαξηήκαηα γηα ηε κεηαθνξά πδαηηθψλ πγξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ χδαηνο γηα 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν – Ρερληθνί φξνη 

παξάδνζεο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 10255 Κε θεθξακέλνη ραιπβδνζσιήλεο θαηάιιεινη 

γηα ζπγθφιιεζε θαη θαηαζθεπή ζπεηξσκάησλ – 

Ρερληθνί φξνη παξάδνζεο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 10311 Ππλδέζεηο ραιπβδνζσιήλσλ θαη εμαξηεκάησλ 

γηα ηε κεηαθνξά χδαηνο θαη άιισλ πδαηηθψλ 

πγξψλ 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 10312 Ππγθνιιεηνί ραιχβδηλνη αλνμείδσηνη ζσιήλεο 

κεηαθνξάο πδαηηθψλ πγξψλ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ χδαηνο γηα 

θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν – Ρερληθνί φξνη 

παξάδνζεο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13101 Βαζκίδεο θξεαηίσλ επίζθεςεο – Απαηηήζεηο, 

ζήκαλζε, δνθηκέο θαη αμηνιφγεζε ηεο 

ζπκκφξθσζεο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13361 Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή 

δεμακελψλ θαη θξαγκάησλ 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13362 Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή 

απιαθηψλ 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13491 Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε δηαθξάγκαηνο 

πγξψλ ζηελ θαηαζθεπή ζεξάγγσλ θαη 

ππφγεησλ έξγσλ 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 13492 Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή 

ρψξσλ απφζεζεο πγξψλ απνβιήησλ, ζηαζκψλ 

κεηαθνξάο ή δεπηεξεχνπζαο απνζήθεπζεο 

δξαπιηθά έξγα 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

14 ΕΛΟΣ EN 13493 Γεσζπλζεηηθά δηαθξάγκαηα – Απαηηνχκελα 

ραξαθηεξηζηηθά γηα ρξήζε ζηελ θαηαζθεπή 

ρψξσλ απνζήθεπζεο θαη δηάζεζεο ζηεξεψλ 

απνβιήησλ 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1433 Θαλάιηα απνζηξάγγηζεο ζε δψλεο θπθινθνξίαο 

πεδψλ θαη νρεκάησλ – Ραμηλφκεζε, ζρεδηαζκφο 

θαη απαηηήζεηο δνθηκψλ, ζήκαλζε θαη 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14396 Πηαζεξέο θιίκαθεο αλζξσπνζπξίδσλ δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14680 Ππγθνιιεηηθά γηα ηα δίθηπα ζεξκνπιαζηηθψλ 

ζσιήλσλ ρσξίο πίεζε – Ξξνδηαγξαθέο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14814 Ππγθνιιεηηθά γηα ηα ζπζηήκαηα πιαζηηθψλ 

ζσιελψζεσλ γηα ξεπζηά ππφ πίεζε – 

Ξξνδηαγξαθέο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 14844 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Νρεηνί νξζνγσληθήο δηαηνκήο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1916 Ρζηκεληνζσιήλεο θαη εηδηθά ηεκάρηα απφ 

ζθπξφδεκα άνπιν ή νπιηζκέλν ή εληζρπκέλν 

κε ίλεο ράιπβα 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 1917 Αλζξσπνζπξίδεο θαη θξεάηηα επίζθεςεο απφ 

ζθπξφδεκα άνπιν ή νπιηζκέλν ή εληζρπκέλν 

κε ίλεο ράιπβα 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 295–10 Δθπαισκέλνη πήιηλνη ζσιήλεο, εμαξηήκαηα θαη 

ζχλδεζκνη ηνπο γηα απνρεηεχζεηο θαη 

ππνλφκνπο – Κέξνο 10: Απαηηήζεηο επίδνζεο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 588–2 Πσιήλεο απφ ηλνηζηκέλην γηα νρεηνχο θαη 

απνρεηεχζεηο – Κέξνο 2: Αλζξσπνζπξίδεο θαη 

ζπξίδεο επίζθεςεο 

δξαπιηθά έξγα 

14 ΕΛΟΣ EN 598 Πσιήλεο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, εηδηθά 

ηεκάρηα, εμαξηήκαηα θαη νη ζπλδέζεηο ηνπο γηα 

εθαξκνγέο απνρέηεπζεο – Απαηηήζεηο θαη 

κέζνδνη δνθηκψλ 

δξαπιηθά έξγα 

4 ΕΛΟΣ ΕΝ 13383–1 Φπζηθνί νγθφιηζνη – Κέξνο 1: Ξξνδηαγξαθή δξαπιηθά, Ιηκεληθά 

16 ETAG 001 Κεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα – 

Ξαξαξηήκαηα Α θαη Β 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

16 ETAG 001 Κεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα – 

Ξαξάξηεκα C 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

16 ETAG 001–1 Κεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα – 

Κέξνο 1: Γεληθφηεηεο 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

16 ETAG 001–2 Κεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα – 

Κέξνο 2: αγθχξηα εθηφλσζεο ειεγρφκελα κε 

δπλακφκεηξν 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

16 ETAG 001–3 Κεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα – 

Κέξνο 3: αγθχξηα βξαρείαο θεθαιήο 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

16 ETAG 001–4 Κεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα – 

Κέξνο 4: αγθχξηα δηαζηνιήο ειεγρφκελεο 

παξακφξθσζεο 

Δπηζθεπέο – 

Δληζρχζεηο 

16 ETAG 001–5 Κεηαιιηθά αγθχξηα ληα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα – 

Κέξνο 5: Δλζσκαησκέλα αγθχξηα 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

16 ETAG 001–6 Κεηαιιηθά αγθχξηα γηα ρξήζε ζην ζθπξφδεκα – 

Κέξνο 6: Αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ γηα κε 

δνκηθέο εθαξκνγέο 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

16 ETAG 002–1 Ππζηήκαηα θεξφλησλ παινζηαζίσλ κε 

ζθξαγηζηηθά – Κέξνο 1: Ππζηήκαηα κε ή ρσξίο 

ζηεξίγκαηα 

Θνπθψκαηα 

16 ETAG 002–2 Ππζηήκαηα θεξφλησλ παινζηαζίσλ κε 

ζθξαγηζηηθά – Κέξνο 2: Ππζηήκαηα αινπκηλίνπ 

κε επίζηξσζε 

Θνπθψκαηα 

16 ETAG 002–3 Ππζηήκαηα θεξφλησλ παινζηαζίσλ κε 

ζθξαγηζηηθά Κέξνο 3: Ππζηήκαηα κε 

ελζσκαησκέλε ζεξκνθξαγή ζηε δηαηνκή 

Θνπθψκαηα 

16 ETAG 003 Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά ηνπο 

γηα δηαρσξηζηηθά εζσηεξηθψλ ρψξσλ 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 004 Δμσηεξηθά ζπζηήκαηα ζεξκνκφλσζεο κε 

εμσηεξηθφ επίρξηζκα – ETICS 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 005 Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά 

πγξήο επάιεηςεο γηα ζηεγάλσζε δσκάησλ 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 006 Ππζηήκαηα κεραληθά ζηεξεσκέλσλ εχθακπησλ 

κεκβξαλψλ ζηεγάλσζεο δσκάησλ 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 007 Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

θηίξηα κε μχιηλν ζθειεηφ 

Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

16 ETAG 008 Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

πξνθαηαζθεπαζκέλεο θιίκαθεο 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίτλος Προτύποσ Κατασκεσαστικός 

τομέας 

16 ETAG 009 Κφληκα κε θέξνληα εμψθπιια απφ εμαξηήκαηα 

κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά ή 

ζπλαξκνινγεζέληα ζπζηήκαηα, 

ηνπνζεηνχκελα ζε δηάηξεηα ζηνηρεία ή 

πεηάζκαηα κνλσηηθψλ πιηθψλ θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο θαη ζε ζθπξφδεκα 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 010 Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

απηνθεξφκελα δηαθαλή πξντφληα θάιπςεο 

ζηεγψλ 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 011 πνζηπιψκαηα θαη δνθνί ειαθξάο ζχλζεζεο κε 

βάζε ην μχιν 

Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

16 ETAG 012 Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

θαηαζθεπή θηηξίσλ απφ πξνθαηαζθεπαζκέλν 

δνκηθφ ζηνηρείν 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 013 Δμαξηήκαηα πξνέληαζεο θαη 

ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα πξνεληεηακέλεο 

θαηαζθεπέο 

Νδνπνηία 

16 ETAG 014 Ξιαζηηθά αγθχξηα γηα ζηεξέσζε εμσηεξηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζεξκνκφλσζεο κε εμσηεξηθφ 

επίρξηζκα 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 015 Ρξηζδηάζηαηα θαξθνειάζκαηα Μχιηλεο θαηαζθεπέο 

16 ETAG 016–1 Πχλζεηα απηνθεξφκελα ειαθξά πεηάζκαηα – 

Κέξνο 1: Γεληθφηεηεο 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 016–2 Πχλζεηα απηνθεξφκελα ειαθξά πεηάζκαηα – 

Κέξνο 2: Ηδηαηηεξφηεηεο ζχλζεησλ 

απηνθεξφκελσλ ειαθξψλ πεηαζκάησλ γηα 

ρξήζε ζε ζηέγεο 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 016–3 Πχλζεηα απηνθεξφκελα ειαθξά πεηάζκαηα – 

Κέξνο 3: Ηδηαηηεξφηεηεο ζχλζεησλ 

απηνθεξφκελσλ ειαθξψλ πεηαζκάησλ γηα 

ρξήζε ζε εμσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη 

πιαθφζηξσηεο επελδχζεηο 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 016–4 Πχλζεηα απηνθεξφκελα ειαθξά πεηάζκαηα – 

Κέξνο 4: Ηδηαηηεξφηεηεο ζχλζεησλ 

απηνθεξφκελσλ ειαθξψλ πεηαζκάησλ γηα 

ρξήζε ζε εζσηεξηθνχο ηνίρνπο θαη νξνθέο 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 017 Δμαξηήκαηα θαη πιηθά επελδχζεσλ Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 018–1 Ξξντφληα ππξνπξνζηαζίαο – Κέξνο 1: 

Γεληθφηεηεο 

Ξπξαζθάιεηα 
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16 ETAG 018–4 Ξξντφληα ππξνπξνζηαζίαο – Κέξνο 4: 

Ξξντφληα θαη εμαξηήκαηα κε 

ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

ππξνπξνζηαηεπηηθά πεηάζκαηα, πιάθεο θαη 

ηάπεηεο 

Ξπξαζθάιεηα 

16 ETAG 019 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα θέξνληα πεηάζκαηα κε 

βάζε ην μχιν κε ηαλπζκέλε επηθάιπςε 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 020–1 Ξιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε 

ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο 

εθαξκνγέο – Κέξνο 1: Γεληθφηεηεο 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 020–2 Ξιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε 

ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο 

εθαξκνγέο – Κέξνο 2: Ξιαζηηθά αγθχξηα γηα 

ρξήζε ζε ζπλήζε ζθπξνδέκαηα 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 020–3 Ξιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε 

ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο 

εθαξκνγέο – Κέξνο 3: Ξιαζηηθά αγθχξηα γηα 

ρξήζε ζε ζπκπαγή ηνηρνπνηία 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 020–4 Ξιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε 

ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο 

εθαξκνγέο - Κέξνο 4: Ξιαζηηθά αγθχξηα γηα 

ρξήζε ζε ηνηρνπνηία κε δηάηξεηα ηνχβια 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 020–5 Ξιαζηηθά αγθχξηα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ζε 

ζθπξφδεκα θαη ηνηρνπνηία ζε κε θέξνπζεο 

εθαξκνγέο – Κέξνο 5: Ξιαζηηθά αγθχξηα γηα 

ρξήζε ζε απηφθιεηζην ζθπξφδεκα θαη 

πξνζαξηήκαηα Α, Β, θαη Γ 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 021–1 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά 

απνζεθψλ ςπρξήο ζπληήξεζεο – Κέξνο 1: 

Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

θαηαζθεπή ςπρξψλ ζαιάκσλ 

ΖΙΚ 

16 ETAG 021–2 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά 

απνζεθψλ ςπρξήο ζπληήξεζεο Κέξνο 2: 

Δμαξηήκαηα κε ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

ηα πεξηβιήκαηα θαζψο θαη γηα ηα θηίξηα 

απνζεθψλ ςπρξήο ζπληήξεζεο 

ΖΙΚ 

16 ETAG 022 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

ζηεγάλσζε εμσηεξηθψλ δσκάησλ θαη ηνίρσλ – 

Ξξνζαξηήκαηα Α, Β, Γ, Γ, E, ΠΡ, Ε, H θαη I 

Θηηξηαθά έξγα 
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16 ETAG 022–1 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

ζηεγάλσζε εμσηεξηθψλ δσκάησλ θαη ηνίρσλ – 

Κέξνο 1: Δπηζηξψζεηο πγξήο επάιεηςεο κε ή 

ρσξίο πξνζηαζία 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 022–2 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

εμσηεξηθή ζηεγάλσζε δσκάησλ θαη ηνίρσλ – 

Κέξνο 2: Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα 

πιηθά γηα εχθακπηα θχιια 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 022–3 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

εμσηεξηθή ζηεγάλσζε δσκάησλ θαη ηνίρσλ – 

Κέξνο :2 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα 

πιηθά κε πιάθεο εγγελψο ζηεγαλνπνηεκέλεο 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 023 Ξξνθαηαζθεπαζκέλεο θηηξηαθέο κνλάδεο Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 024  Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

θαηαζθεπή θηηξίσλ κε πιαίζηα απφ ζθπξφδεκα 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 025 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

θαηαζθεπή θηηξίσλ κε κεηαιιηθά πιαίζηα 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 026–1 Ξπξνθξάγκαηα θαη ππξνζθξαγηζηηθά – Κέξνο 

1: Γεληθφηεηεο 

Ξπξαζθάιεηα 

16 ETAG 026–2 Ξπξνθξάγκαηα θαη ππξνζθξαγηζηηθά – Κέξνο 

2: Πθξαγηζηηθά έλαληη δηείζδπζεο ηεο θσηηάο 

Ξπξαζθάιεηα 

16 ETAG 026–3 Ξπξνθξάγκαηα θαη ππξνζθξαγηζηηθά – Κέξνο 

3: Πθξαγηζηηθά γηα επζχγξακκεο ζπλδέζεηο θαη 

γεκίζκαηα θελψλ 

Ξπξαζθάιεηα 

16 ETAG 026–5 Ξπξνθξάγκαηα θαη ππξνζθξαγηζηηθά – Κέξνο 

5: Φξάγκαηα θνηινηήησλ 

Ξπξαζθάιεηα 

16 ETAG 027 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

πξνζηαζία απφ πηψζεηο βξάρσλ 

Νδνπνηία 

16 ETAG 029 Κεηαιιηθά αγθχξηα κε βιήηξα ληα ρξήζε ζε 

ηνηρνπνηία. Ξξνζάξηεκα Α, πξνζάξηεκα Β, 

Ξξνζάξηεκα Γ 

Δπηζθεπέο – 

εληζρχζεηο 

16 ETAG 031–1 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

αλεζηξακκέλε κφλσζε δσκάησλ. Κέξνο 1 : 

Γεληθφηεηεο 

Θηηξηαθά έξγα 

16 ETAG 031–2 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα 

αλεζηξακκέλε κφλσζε δσκάησλ – Κέξνο 2: 

Κφλσζε κε πξνζηαηεπηηθή επίζηξσζε 

Θηηξηαθά έξγα 
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16 ETAG 033 Δμαξηήκαηα θαη ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά 

πγξήο εθαξκνγήο γηα ζηεγάλσζε 

θαηαζηξψκαηνο γεθπξψλ 

Νδνπνηία 

16 ETAG 035 Αζθαιηνδέκαηα πνιχ ιεπηήο ζηξψζεο Νδνπνηία 

16 ETAG018–2 Ξξντφληα ππξνπξνζηαζίαο – Κέξνο 2: 

Αληηδξαζηηθή επηθάιπςε γηα ππξνπξνζηαζία 

ραιχβδηλσλ ζηνηρείσλ 

Ξπξαζθάιεηα 

16 ETAG018–3 Ξξντφληα ππξνπξνζηαζίαο – Κέξνο 3: 

Δμσηεξηθά επηρξίζκαηα θαη εμαξηήκαηα κε 

ζπκπαξνκαξηνχληα πιηθά γηα εθαξκνγέο 

ππξαληίζηαζεο 

Ξπξαζθάιεηα 

 

 

 


