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1. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κνλάδνο ησλ εξγαζηψλ, πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, φπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά Σεχρε Γεκνπξάηεζεο 

πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

1.1 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πιήξσο πεξαησκέλσλ εξγαζηψλ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά παξαθάησ, νη νπνίεο ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Έξγνπ. Οη 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 Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

Κακηά 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. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, 

πεξηιακβάλνληαη ηα θάησζη: 

1.1.1 Κάζε είδνπο επηβάξπλζε ησλ ελζσκαηνπκέλσλ πιηθψλ απφ θφξνπο, ηέιε, δαζκνχο, έμνδα, 

εθηεισληζκνχ, εηδηθνχο θφξνπο θ.ι.π. πιελ ηνπ Φ.Π.Α. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα 

ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ. 

1.1.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο ησλ πάζεο θχζεσο, ελζσκαηνχκελσλ θαη κε, 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 Σηκνινγίνπ. 

Οκνίσο 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 Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Δ..Τ. θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 
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Σν θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο, ησλ απνβιήησλ απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο θαη 

θαηεδαθίζεηο (ΑΔΚΚ), φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηελ ΚΤΑ 36259/1757/Δ103/2010 (ΦΔΚ 

1312Β/2010) θαη εμεηδηθεχνληαη κε ηελ εγθχθιην αξ. πξση..νηθ 4834/25-1-2013 ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο,  πεξηιακβάλεηαη ζηηο αληίζηνηρεο ηηκέο ηνπ 

ηηκνινγίνπ. 

Η δηαρείξηζε ηεο πεξίζζεηαο εθζθαθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δεκφζηα έξγα ζχκθσλα κε ηηο 

παξαπάλσ δηαηάμεηο,  πξνυπνζέηεη φηη νη δηαρεηξηζηέο κεηά απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ εξγαζηψλ 

δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ θαηαζθεπήο (απφ εθζθαθέο, θαηαζθεπέο, θαηεδαθίζεηο) ζα πξέπεη λα 

θαηαζέηνπλ ζηελ Τπεξεζία πνπ επηβιέπεη ηα έξγν, βεβαίσζε παξαιαβήο ησλ απνβιήησλ απφ 

εγθεθξηκέλν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Η παξαπάλσ βεβαίσζε ζα ζπλνδεχεη ηελ 

εθάζηνηε πηζηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζα απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ έγθξηζε θαη ηελ 

πιεξσκή ηεο πηζηνπνίεζεο απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία.    

1.1.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, ππεξεξγαζηψλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ (ζην 

Ι.Κ.Α., ζε αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ή ζε άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

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

πιινγηθέο πκβάζεηο 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 (επηζηεκνληθνχ, εξγαηνηερληθνχ φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθψλ 

γξαθείσλ, νδεγψλ θαη ρεηξηζηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ, ηερληηψλ ζπλεξγείσλ θ.ι.π.) 

εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ, πνπ απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηφπνπ ή 

νπνπδήπνηε αιινχ. 

1.1.4 Οη δαπάλεο εμαζθάιηζεο εξγνηαμηαθψλ ρψξσλ (κε ελνηθίαζε ή αγνξά), πιεξσκή ηέινπο 

θαηάιεςεο ρψξσλ, δηαξξχζκηζεο απηψλ, αλέγεξζεο γξαθείσλ, εξγαζηεξίσλ θαη ινηπψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, εμαζθάιηζεο χδξεπζεο, ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ηειεθσληθήο 

ζχλδεζεο θαη απνρέηεπζεο ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ινηπψλ απαηηνπκέλσλ 

επθνιηψλ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο. 

1.1.5 Οη 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 Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο άδεηαο θαηάιεςεο. 

1.1.6 Οη 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 

Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο.  

 Οη δαπάλεο γηα ηε δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ (ηνπιάρηζηνλ ελφο αηφκνπ κε ηηο 

απαηηνχκελεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή) θαη εμνπιηζκνχ (π.ρ. Η/Τ, scanners 

θ.ι.π.) γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ εθαξκνγψλ πνπ ήδε δηαζέηεη ή πξφθεηηαη λα ζέζεη ζε εθαξκνγή  

ε Τπεξεζία (π.ρ. εθαξκνγή βιαβψλ, PORTAL χδξεπζεο θ.ι.π.), γηα ηα ήδε εθηειεζκέλα απφ 

απηφλ έξγα. 

1.1.7 Οη δαπάλεο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ παξαγσγήο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ, 

εθ' φζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ζπγθξνηεκάησλ παξαγσγήο ζξαπζηψλ 

πιηθψλ (ζπαζηεξνηξηβείν), ζθπξνδέκαηνο θ.ι.π., ζηνλ εξγνηαμηαθφ ρψξν ή εθηφο απηνχ. 

ηηο 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 
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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 Τπεξεζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο Πεξηβαιινληηθνχο Όξνπο. 

Οη σο άλσ φξνη γηα ηελ απνμήισζε ησλ κνλάδσλ θαη απνθαηάζηαζε ησλ ρψξσλ έρνπλ 

εθαξκνγή ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

Γεκφζην, 

(β) φηαλ 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. 

1.1.8 Σα 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 πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ ηνπ Έξγνπ. 

1.1.9 Οη 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.   

1.1.10 Οη δαπάλεο δηεμαγσγήο ησλ ειέγρσλ πνηφηεηνο θαη νη δαπάλεο θαηαζθεπήο ησλ πάζεο θχζεσο 

"δνθηκαζηηθψλ ηκεκάησλ" πνπ πξνβιέπνληαη ζηε κειέηε, ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο ινηπνχο 

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

κεραλεκάησλ, εξγαζία θ.ι.π.). 

1.1.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ θπξίνπ θαη βνεζεηηθνχ κεραληθνχ 

εμνπιηζκνχ θαη κέζσλ (π.ρ. ηθξησκάησλ, εξγαιείσλ), πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

έξγνπ ζην πιαίζην ηνπ εγθεθξηκέλνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη ηα 

κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ε ζπλαξκνιφγεζε (φηαλ απαηηείηαη), ε απνζήθεπζε, ε 

θχιαμε, ε αζθάιηζε, νη απνδνρέο νδεγψλ, ρεηξηζηψλ, βνεζψλ θαη ηερληηψλ, ηα θαχζηκα, ηα 

ιηπαληηθά θαη ινηπά αλαιψζηκα, ηα αληαιιαθηηθά, νη επηζθεπέο, νη κεηαθηλήζεηο ζην ρψξν ηνπ 

έξγνπ, νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, νη πάζεο θχζεσο ζηαιίεο θαη θαζπζηεξήζεηο (πνπ 

δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ), ε απνζπλαξκνιφγεζή ηνπο (εάλ 

απαηηείηαη) θαη ε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ην Έξγν. 

Πεξηιακβάλνληαη επίζεο νη πάζεο θχζεσο δαπάλεο ηνπ εθεδξηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ δηαηεξείηαη 

ζε εηνηκφηεηα, γηα ηελ αληηκεηψπηζε βιαβψλ ή γηα νπνηαδήπνηε άιιε αηηία. 

1.1.12 Οη 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 

Σηκνινγίνπ αλαθέξεηαη ξεηά φηη ε κεηαθνξά πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο πιχζεσο, αλάκημεο ή εκπινπηηζκνχ ησλ πιηθψλ, ψζηε λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε Μειέηε ηνπ Έξγνπ πξνδηαγξαθέο, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ ζρεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ φξσλ. 

1.1.13 Οη επηβαξχλζεηο απφ θαζπζηεξήζεηο, κεησκέλε απφδνζε θαη κεηαθηλήζεηο κεραλεκάησλ θαη 

πξνζσπηθνχ πνπ νθείινληαη: 
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(α) ζε εκπφδηα ζην ρψξν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (αξραηνινγηθά επξήκαηα, δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

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 (Τ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ΓΔΗ, ΓΔΤΑxθ.ι.π.), 

(δ) ζηελ ελδερφκελε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαηά θάζεηο ιφγσ ησλ σο άλσ εκπνδίσλ, 

(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.& Ο.Δ. ή ζε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, 

(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.). 

1.1.14 Οη δαπάλεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηαθίλεζε πεδψλ θαη νρεκάησλ ζηηο ζέζεηο 

εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ, φπσο ελδεηθηηθά: 

(1) Οη δαπάλεο πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ νξπγκάησλ πιάηνπο έσο 3,00 m, γηα ηελ 

απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ, φηαλ ηνχην θξίλεηαη απαξαίηεην απφ 

ηελ Τπεξεζία ή ηηο αξκφδηεο Αξρέο, εθηφο αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

(2) Οη 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, εθηφο αλ 

πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε ηηκνιφγεζε απηψλ ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ. 

1.1.15 Οη 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..Τ., νη δαπάλεο ζχληαμεο κειεηψλ εθαξκνγήο (φηαλ απαηηείηαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζηνηρείσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ζην αθξηβέο αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο, 

πθηζηάκελεο θαηαζθεπέο θ.ν.θ.), 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 Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθειείαο (Ο.Κ.Χ.)), ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο επίζεο νη δαπάλεο ζχληαμεο θαη αλαπξνζαξκνγήο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πνηφηεηνο ηνπ Έξγνπ (Π.Π.Δ.), ηνπ ρεδίνπ Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, ηνπ Φαθέινπ 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ηνπ Έξγνπ (ΑΤ − ΦΑΤ), ηνπ Μεηξψνπ Έξγνπ, ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ θαη παξαγσγήο ηνπ αξηζκνχ αληηηχπσλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 
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1.1.16 Οη 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 Τπεξεζίαο 

θαη ζχληαμεο ησλ πάζεο θχζεσο επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ, πηλάθσλ θαη ππνινγηζκψλ πνπ ζα 

ππνβιεζνχλ ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν. 

1.1.17 Η δαπάνη ςφνταξησ των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλιςμοφ ςκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται ςτη μελζτη). 

1.1.18 Οη δαπάλεο ελεκέξσζεο ησλ νξηδνληηνγξαθηψλ ηεο κειέηεο κε ηα ζηνηρεία ησλ εληνπηδφκελσλ κε 

εξεπλεηηθέο ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. 

1.1.19 Οη 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. 

1.1.20 Οη 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. Οη δαπάλεο θαζαξηζκνχ ηεο νδνχ 

(ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ 

ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, έπεηηα απφ ηελ ελ ιφγσ εξγαζία.  Οη 
παξαπάλσ δαπάλεο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν (πρ πηεζηηθφ κεράλεκα έθπιπζεο, 

πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά λεξνχ θιπ) ψζηε λα πινπνηεζεί ε εξγαζία έληερλα θαη κε αζθάιεηα.   

1.1.21 Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ απφ δηθαηψκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ θαη επξεζηηερληψλ πνπ 

εθαξκφδνληαη θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.1.22 Οη 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 Τπεξεζίαο γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο. 

1.1.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ Ο.Κ.Χ. πνπ 

δηαζρίδνπλ εγθάξζηα ηα νξχγκαηα ή επεξεάδνληαη ηνπηθά απφ ηηο εθηεινχκελεο εξγαζίεο. Σελ 

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. 

1.1.24 Οη 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 Τπεξεζίαο, ησλ ηζρπνπζψλ δηαηάμεσλ θαη γεληθφηεξα ζε 

ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.1.25 Δθ' φζνλ δελ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε: Οη πάζεο θχζεσο δαπάλεο γηα 

ηηο εξγνηαμηαθέο νδνχο, πνπ 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, 
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θαηαζθεπή νδψλ πξνζπέιαζεο ή επέθηαζε ή βειηίσζε ππαξρνπζψλ θαη ηειηθή δηακφξθσζε ησλ 

ρψξσλ κεηά ηελ πεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ), ζχκθσλα κε ηνπο εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνχο 

φξνπο. 

1.1.26 Οη 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. 

1.1.27 Οη 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. 

1.1.28 Οη δαπάλεο έθδνζεο ησλ απαηηνπκέλσλ αδεηψλ εθηέιεζεο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο 

Δπηρεηξήζεηο, ηελ Πνιενδνκία θαη ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Χθειείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Χ.), εθηφο 

αλ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε πιεξσκή πξνο ηνχην ζηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.1.29 Οη 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. 

1.1.30 Οη 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. 

1.1.31 Οη δαπάλεο θχιαμεο ησλ πδξνκεηξεηψλ θαη φισλ ελ γέλεη ησλ πιηθψλ πνπ ρνξεγεί ε ΔΤΓΑΠ, 

ηφζν ησλ λέσλ φζν θαη ησλ παιαηψλ, απφ θινπή ή άιιε δνιηνθζνξά, ζηε δηάξθεηα θαηνρήο ηνπο 

απφ ηνλ Αλάδνρν. 

1.1.32 Οη δαπάλεο γηα ηα απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε 

κε αξ. πξση. ΓΙΠΑΓ/νηθ./369/15.10.2012 Δγθχθιην 27 ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ, ζηελ Δ..Τ., ζηα ινηπά Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο θαη ζηε ινηπή ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

1.1.33  Οη 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.  

1.1.34 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν, φπσο απηέο αλαθέξνληαη 

ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.1.35 Οη 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. 

1.1.36 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ έξγνπ κέρξη ηελ νξηζηηθή ηνπ παξαιαβή. 

1.2 Οη ηηκέο κνλάδαο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πξνζαπμάλνληαη θαηά ην πνζνζηφ Γεληθψλ Δμφδσλ (Γ.Δ.) θαη 

Οθέινπο (Ο.Δ.) ηνπ Αλαδφρνπ, ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο θξαηήζεηο ή ππνρξεψζεηο 

απηνχ, φπσο δαπάλεο δηνίθεζεο θαη επίβιεςεο ηνπ Έξγνπ, ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ, θφξνη, δαζκνί, 
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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. 

Σν σο άλσ πνζνζηφ Γ.Δ. & Ο.Δ., αλέξρεηαη ζε δέθα νθηψ ηνηο εθαηφ (18%) ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εξγαζηψλ, φπσο απηφο πξνθχπηεη βάζεη ησλ ηηκψλ ηνπ Σηκνινγίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

θαη δηαθξίλεηαη ζε : 

(Α) ηαζεξά έμνδα, δειαδή άπαμ αλαιακβαλφκελα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο :  

(1) Εξαςφάλιςησ και διαρρφθμιςησ εργοταξιακϊν χϊρων, για την ανζγερςη κφριων και βοηθητικϊν 
εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων π.χ.  γραφείων εργαςτηρίων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα ςφμβαςησ.  

(2) Ανζγερςησ κφριων και βοηθητικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόςον 
προβλζπεται ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ.  

(3) Περίφραξησ ή /και διατάξεων επιτήρηςησ εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων και χϊρων εκτζλεςησ 
εργαςιϊν εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τησ ςφμβαςησ. 

(4) Εξοπλιςμοφ κφριων και βοηθητικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων για τη διαςφάλιςη 
λειτουργικήσ ετοιμότητασ, εξαςφάλιςησ φδρευςησ, ηλεκτρικοφ ρεφματοσ, τηλεφωνικήσ ςφνδεςησ 
και αποχζτευςησ, καθϊσ και λοιπϊν απαιτοφμενων ευκολιϊν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
δημοπράτηςησ.  

(5) Απομάκρυνςησ κφριων και βοηθητικϊν εργοταξιακϊν εγκαταςτάςεων μετά την περαίωςη του 
ζργου, καθϊσ και οι δαπάνεσ αποκατάςταςησ των χϊρων κατά τρόπο αποδεκτό και ςφμφωνα με 
τουσ εγκεκριμζνουσ Περιβαλλοντικοφσ Όρουσ.  

(6) Κινητοποίηςησ (ειςκόμιςησ ςτο εργοτάξιο) του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ γενικήσ χρήςησ (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράσ προςωπικοφ), όπωσ προβλζπεται ςτο χρονοδιάγραμμα του ζργου 
και αποκινητοποίηςησ με το πζρασ του προβλεπόμενου χρόνου απαςχόληςησ.  

(7) Οι δαπάνεσ επιςκόπηςησ των μελετϊν του ζργου και τυχόν ςυμπληρϊςεισ, τροποποιήςεισ, 
εφόςον δεν περιλαμβάνονται ςτο άμεςο κόςτοσ.  

(8) Οι δαπάνεσ ςυμπλήρωςησ των ΑΤ/ΦΑΤ (χζδιο Αςφάλειασ και Τγείασ / Φάκελοσ Αςφάλειασ και 
Τγείασ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

(9) Για φόρουσ  
(10) Για εγγυητικζσ  
(11) Αςφάλιςησ του ζργου  
(12) Προςυμβατικοφ ταδίου 
(13) Διάθεςησ μζςων ατομικήσ προςταςίασ  
(14) Για επιςφαλή ζξοδα πάςησ φφςεωσ (π.χ. εξεφρεςησ χϊρων γραφείων και λοιπϊν εγκαταςτάςεων, 

χρηματοοικονομικϊν εξόδων, απαιτήςεισ για μελζτεσ που μπορεί να προκφψουν κατά την πορεία 
των εργαςιϊν, εκτεταμζνεσ διαφωνίεσ και απαίτηςη ιςχυρήσ νομικήσ υποςτήριξησ απαιτήςεισ για 
μζτρα προςταςίασ από μη ληφθείςεσ υπόψη ακραίεσ επιτόπου ςυνθήκεσ, κλοπζσ μη 
καλυπτόμενεσ από αςφάλιςη).  

(Β) Υξνληθψο ζπλεξηεκέλα έμνδα, δειαδή εμαξηψκελα απφ ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο :  

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

εγθαηαζηάζεσλ θαη ρψξσλ θαζαξψλ ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

Όξσλ).  

(2) Πξνζσπηθνχ 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 πξνβιεπφκελεο λφκηκεο απνδεκηψζεηο. Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη νη επηζηήκνλεο, 

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

(3) Ννκηθήο ππνζηήξημεο  
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(4) Δμσηεξηθψλ ηερληθψλ ζπκβνχισλ κε ad hoc κεηάθιεζε  

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

(6) Λεηηνπξγίαο κεραλεκάησλ γεληθήο ρξήζεο π.ρ. γεξαλνί, νρήκαηα κεηαθνξάο πξνζσπηθνχ 

(7) Μεηξήζεσλ γεληθψλ δεηθηψλ θαη παξακέηξσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηνπο εγθεθξηκέλνπο 

πεξηβαιινληηθνχο φξνπο θαη ιήςε κέηξσλ γηα ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο  

(8) πληήξεζεο ηνπ έξγνπ γηα ηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν 

(9) Σφθνη θεθαιαίσλ θίλεζεο θαη γεληθφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο 

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

επηρείξεζεο ή /θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνπξαμίαο   

 

1.3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Αλαδφρνπ βαξχλεη ηνλ Κχξην ηνπ 

Έξγνπ.  

1.4 Δάλ πξνθχςεη αλάγθε εθηέιεζεο εξγαζηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά έλαληη 

παξεκθεξψλ πξνο απηέο εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ Σηκνιφγην, απνδεθηά ζχκθσλα κε 

ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο, ή εξγαζηψλ πνπ επηκεηξψληαη δηαθνξεηηθά, νη εξγαζίεο απηέο είλαη δπλαηφ λα 

αλαρζνχλ ζε άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ κε αλαγσγή ησλ κεγεζψλ ηνπο ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 

παξάδεηγκα: 

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 Σηκνινγίνπ 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 Σηκνιφγην νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ, κε βάζε ην ιφγν: 

DN / DM 

φπνπ DN: Ολνκαζηηθή δηάκεηξνο ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ ζσιήλα 

DM: Η ακέζσο κηθξφηεξε δηάκεηξνο ζσιήλα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην. 

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

δηάκεηξνο. 

Παξεκθεξήο πξαθηηθή κπνξεί λα έρεη εθαξκνγή θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο άξζξσλ ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. 

1.5 Σν Παξάξηεκα Ι, ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα ζρεηηθά άξζξα εξγαζηψλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πξνηχπσλ 

ηηκνινγίσλ, θαζψο θαη ην Παξάξηεκα ΙΙ, απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Όπνπ ζηα επί κέξνπο άξζξα ππάξρεη αλαθνξά ζε ΔΣΔΠ ησλ νπνίσλ έρεη αξζεί κε απφθαζε ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή, ε ζρεηηθή αλαθνξά κπνξεί λα αληηζηνηρίδεηαη κε αλαθνξά ζε ΠΔΣΔΠ ή άιιν 

πξφηππν πνπ ζα πεξηιακβάλεηαη ζε ζρεηηθφ πίλαθα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ :  

 

Α/Α ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

(ΔΛΟΣ – ΔΣΔΠ) 

ΠΡΟΩΡΙΝΔ ΔΘΝΙΚΔ ΣΔΥΝΙΚΔ 

ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ (ΠΔΣΔΠ) 

1 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-01-00: 2009, 

Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο  

ΠΔΣΔΠ 01-01-01-00 Παξαγσγή θαη κεηαθνξά 

ζθπξνδέκαηνο 

2 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-03-00: 2009, 

πληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο  

ΠΔΣΔΠ 01-01-03-00 πληήξεζε ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο 
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3 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-01-04-00: 2009, 

πγθξνηήκαηα Παξαγσγήο  ζθπξνδέκαηνο  

ΠΔΣΔΠ 01-01-04-00 πγθξνηήκαηα Παξαγσγήο  

ζθπξνδέκαηνο  

4 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-02-01-00: 2009, 

Υαιχβδηλνη νπιηζκνί  ζθπξνδέκαηνο  

ΠΔΣΔΠ 01-02-01-00 Υαιχβδηλνη νπιηζκνί  

ζθπξνδέκαηνο  

5 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-01-03-00-00: 2009, 

Ιθξηψκαηα  

ΠΔΣΔΠ 01-03-00-00 Ιθξηψκαηα  

6 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-02-02-01-00: 2009, Γεληθέο 

εθζθαθέο νδνπνηίαο θαη πδξαπιηθψλ έξγσλ  

ΠΔΣΔΠ 02-02-01-00 Γεληθέο εθζθαθέο  

7 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-01-03-02:2009, 

Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΠΔΣΔΠ 08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ  

8 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-03: 2009, 

Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ππφγεησλ δηθηχσλ 

ΠΔΣΔΠ 08-06-08-03  Απνθαηάζηαζε 

πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππφγεησλ 

δηθηχσλ  

9 ΔΛΟΣ ΣΠ 1501-08-06-08-04: 2009, 

Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο 

ζέζεηο δηέιεπζεο ππφγεησλ δηθηχσλ 

ΠΔΣΔΠ 08-06-08-04 Απνθαηάζηαζε 

θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο 

ππφγεησλ δηθηχσλ  

 

 
εκεηώλεηαη όηη: 

ηα άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξεηαη θαη ν αξηζκφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ 

Τδξαπιηθψλ Έξγσλ σο "Άξζξν ΠΣΤΔ" θαη ν αξηζκφο ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ Έξγσλ 

Οδνπνηίαο σο "Άξζξν ΠΣΔΟ", εθφζνλ ππάξρεη αληίζηνηρν άξζξν. 

Όπνπ αλαθέξεηαη ζην παξφλ Σηκνιφγην Μειέηεο "ρεηηθφ άξζξν" ΠΣΤΔ ή ΠΣΔΟ, έρεη ιεθζεί ππφςε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πεξηγξαθηθνχ Σηκνινγίνπ, κε θάπνηεο φκσο ηξνπνπνηήζεηο, είηε ζηελ 

ηηκή ηνπ άξζξνπ ή ζηηο πεξηγξαθφκελεο εξγαζίεο, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζην παξφλ ηηκνιφγην έρνπλ ζπληαρζεί θαη λέα άξζξα, ηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη 

ζηα εγθεθξηκέλα Πεξηγξαθηθά Σηκνιφγηα Τδξαπιηθψλ Έξγσλ θαη Έξγσλ Οδνπνηίαο ηνπ ΤΠ.Τ.ΜΔ.ΓΙ., αιιά 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ππφςε έξγνπ. ηα 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 Πεξηγξαθηθψλ Σηκνινγίσλ, ηα επηκέξνπο απηά άξζξα αλαθέξνληαη σο 

"Πεξηιακβαλφκελα άξζξα". 

 

Υξεζηκνπνηνύκελεο κνλάδεο θαη ζύκβνια: 

km = ρηιηφκεηξα 

Μ, κ, m = κέηξα 

ΜΜ, κκ  = κέηξα κήθνπο 

Μ², m² = ηεηξαγσληθά κέηξα 

Μ³, m³ = θπβηθά κέηξα 

CM, cm = εθαηνζηά 

CM², cm² = ηεηξαγσληθά εθαηνζηά 

CM³, cm³ = θπβηθά εθαηνζηά 

mm = ρηιηνζηά 
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mm² = ηεηξαγσληθά ρηιηνζηά 

INS, '' = ίληζεο 

kg = ρηιηφγξακκα 

ηεκ = ηεκάρηα 

h = ψξα 

€ = ΔΤΡΧ  
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ΟΜΑΓΑ Α: Υσκαηνπξγηθά -Δξγαζίεο Οδνπνηίαο  

(αληηζηνηρεί ζηελ ΟΜΑΓΑ Α ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ466/22303-2017) 

 

Άξζξν 1ν    :  Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

 

1.01 Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (60%), ΤΓΡ 6082.1 (40%) 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ 

ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή 

ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά 

κε αξκνθφθηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ άξζξνπ.  

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε 

είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 

ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ησλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

1.01 Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) εθζθαθήο, σο αλσηέξσ, κε πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή 

απφζεζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη γηα βάζνο νξχγκαηνο έσο 4,00 m: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλλέα θαη ηξηάληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 9,30 
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1.02 :  Απνμήισζε  ηνπ αζθαιηηθνύ ηάπεηα (βάζε θαη ππόβαζε αζθαιηηθνύ), ή ζηξώζεο από 

ζθπξόδεκα 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 111 (20%), ΤΓΡ 6082.1 (60%), ΤΓΡ 112 (20%)   

ε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί λα γίλεη κφλν απνμήισζε  ηνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα (βάζε θαη ππφβαζε 

αζθαιηηθνχ), ή ηπρφλ ζηξψζεο απφ ζθπξφδεκα, ηφηε ε ηηκή ηεο απνμήισζεο ηνπ αζθαιηηθνχ ή ηνπ 

ζθπξνδέκαηνο ζα δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) απνμήισζεο αζθαιηηθνχ (βάζεο θαη ππφβαζεο ) ή ζηξψζεο απφ 

ζθπξφδεκα  :  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηώ Δπξώ  

(Αξηζκεηηθψο): 8,00  

 

 

 

Άξζξν 2ν 

Πξνζαύμεζε ηηκώλ εθζθαθώλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηώλ από δηεξρόκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Ω. 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 3.12 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6087 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 

Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά 

κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηαηνκήο 

ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ 

άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. 

Σν παξόλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κόλν ζηελ θαηαζθεπή δηθηύνπ κε ραιπβδνζσιήλεο. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) ζπλαληψκελνπ αγσγνχ πνπ πξνθαιεί δπζρέξεηα εθζθαθήο. 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γεθαπέληε 

Αξηζκεηηθψο: 15,00 

 

Άξζξν 3ν 

Δπηρώζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθό πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 5.05.02 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6068 

Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηε δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε 

ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο 

δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ 

ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην 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 ΔΛΟΣ EN 13286–2).  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο επίρσζεο ησλ νξπγκάησλ κε 

δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
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Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) ζπκππθλσκέλνπ φγθνπ επίρσζεο, βάζεη ησλ γξακκψλ πιεξσκήο ηνπ νξχγκαηνο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαπέληε θαη εμήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 15,60 

 

Άξζξν 4ν 

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκόο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεύζεσο ιαηνκείνπ 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 5.07 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6069 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 ''Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Η 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 ζηε 

ζσιελνγξακκή. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ησλ ζηξψζεσλ έδξαζεο θαη 

εγθηβσηηζκνχ ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m³) επίρσζεο σο αλσηέξσ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηε κειέηε 
γξακκέο πιεξσκήο (ηππηθέο δηαηνκέο αγσγψλ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαπέληε θαη εμήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 15,60 

 

 

Άξζξν 5ν 

Φνξηνεθθόξησζε πξντόλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απόζηαζε 

 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, 2.02 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6071 (8%), ΤΓΡ 6073 (92%) 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, (ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ΔΤ) θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο θνξηνεθθφξησζεο θαη 

κεηαθνξάο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή γηα έλα θπβηθφ κέηξν (m³) θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη απφξξηςεο 

ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Έμη θαη δέθα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 6,10 
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Άξζξν 6ν 

Απνθαηάζηαζε νδνζηξσκάησλ      

6.01 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ  

 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 4.09 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ 4521Β (83%), ΤΓΡ 111 (8%), ΤΓΡ 112 (9%) 

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 

1. πκκεηξηθή θνπή ησλ "ρεηιέσλ" ηνπ ζθάκκαηνο κε απνθιεηζηηθή ρξήζε αζθαιηνθφπηε. 

2. Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,10 m. 

3. Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,10 m. 

4. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. 

5. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ, ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm. 

6. Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο  ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο έσο 50 mm  

7. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο δηπιήο 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο. 

Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ 

πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 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. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:   

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηε ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο αλάινγα κε ην πάρνο ησλ 

αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ πνπ πξνυπήξραλ σο εμήο : 
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6.01.01 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ 

πάρνπο 5 cm  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα ηέζζεξα 

(Αξηζκεηηθψο): 14,00 

 

6.01.02 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ 

πάρνπο  10cm  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη  

(Αξηζκεηηθψο): 20,00 

 

6.02 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξσκάησλ θαηόπηλ επεκβάζεσλ γηα ηελ επηζθεπή 

δηαξξνώλ 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 4.09 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ 4521Β (83%), ΤΓΡ 111 (8%), ΤΓΡ 112 (9%) 

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέλνο αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο απφ έθηαθηεο επεκβάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., γηα 

ηελ επηζθεπή δηαξξνψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η δαπάλε γηα ηελ αθαίξεζε ηεο πιενλάδνπζαο επίρσζεο (ζακάξη) κε εθζθαθή θαη ρσξίο ηε 

ρξήζε κεραληθψλ κέζσλ, ηε δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο ππάξρνπζαο επίρσζεο, ηε 

θνξηνεθθφξησζε, ηε κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα απφ απφζηαζε θαη ηελ απφξξηςε 

φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη θαζαίξεζεο (κπάδα, πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα 

θ.ι.π.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε 

κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε 

επζχλε γηα ηελ νξζή ζπκπχθλσζε ηνπ ζθάκκαηνο. Δάλ ην πιηθφ ηεο ππάξρνπζαο επίρσζεο δελ 

είλαη θαηάιιειν, νθείιεη λα ην αθαηξέζεη θαη λα επαλεπηρψζεη κε ζπκππθλσκέλν δηαβαζκηζκέλν 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 15 εθ. θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην 

πξνυπάξρνλ.  Η σο άλσ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηε δαπάλε ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

β. Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ 

απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 

8. πκκεηξηθή θνπή ησλ "ρεηιέσλ" ηνπ ζθάκκαηνο κε απνθιεηζηηθή ρξήζε αζθαιηνθφπηε. 

9. Καηαζθεπή ζηξψζεο ππφβαζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,10 m. 

10. Καηαζθεπή ζηξψζεο βάζεο νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο 0,10 m. 

11. Αζθαιηηθή πξνεπάιεηςε. 

12. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ, ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε, ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm. 

13. Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε 

εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο  ζπκππθλσκέλνπ 

πάρνπο έσο 50 mm  

14. Δθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο δηπιήο 

αζθαιηηθήο ζηξψζεο .  
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Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ ελζσκαηνπκέλσλ 

πιηθψλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 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. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ 

θπθινθνξηαθψλ ζπλζεθψλ ζηε ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πιήξνπο απνθαηάζηαζεο νδνζηξψκαηνο αλάινγα κε ην πάρνο ησλ 

αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ πνπ πξνυπήξραλ σο εμήο : 

 

6.02.01 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ 

πάρνπο 5 cm  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα νθηώ θαη εβδνκήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 18,70 

6.02.01.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο 5 

cm θαη ην εκβαδφ ηεο πξνο απνθαηάζηαζε ηνκήο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ηξία ηεηξαγσληθά κέηξα (3 m²) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ην εκβαδφ ηεο πξνο απνθαηάζηαζε ηνκήο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ηξία ηεηξαγσληθά 

κέηξα (3 m²) ε ηηκή ζα δηακνξθψλεηαη :  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη έλα θαη πελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 21,50 

 

6.02.02 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο  10cm  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη ηέζζεξα θαη εβδνκήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 24,70 

 

6.02.02.1 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο 10 

cm θαη ην εκβαδφ ηεο πξνο απνθαηάζηαζε ηνκήο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ηξία ηεηξαγσληθά κέηξα (3 m²) 
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ε πεξίπησζε πνπ ην εκβαδφ ηεο πξνο απνθαηάζηαζε ηνκήο είλαη κηθξφηεξν ή ίζν απφ ηξία ηεηξαγσληθά 

κέηξα (3 m²) ε ηηκή ζα δηακνξθψλεηαη :  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη νθηώ  θαη ζαξάληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 28,40 

 

 

6.03 Απόμεζε αζθαιηηθνύ ηάπεηα αζηηθήο νδνύ κε ρξήζε θξέδαο 

Άξζξν: ΠΣΔΟ Γ – 2Α 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ 1132 

Απφμεζε ππάξρνληνο θζαξκέλνπ αζθαιηηθνχ ηάπεηα αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο (θξεδάξηζκα), 

ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 05-03-14-00 "Απφμεζε (θξεδάξηζκα) αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο". Δθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο κε ειάρηζηε φριεζε ηεο θπθινθνξίαο ή θαηά ηηο ψξεο πεξηνξηζκέλεο θπθινθνξίαο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λπθηεξηλψλ σξψλ). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η πξνζθφκηζε θαη απνθφκηζε ηνπ απνμεζηηθνχ εμνπιηζκνχ ζηηο ζέζεηο εθηέιεζεο ηνπ 

θξεδαξίζκαηνο, κε ρξήζε πιαηθφξκαο εάλ απαηηείηαη. 

 Η κεηαθίλεζε ηνπ εμνπιηζκνχ απφ ζέζε ζε ζέζε απφμεζεο. 

 Η ηνπνζέηεζε επαλάγλσζησλ εληχπσλ ζεκεησκάησλ αλαγγειίαο ηεο εκέξαο θαη ψξαο εθηέιεζεο 

ησλ εξγαζηψλ θαηά κήθνο ησλ νδψλ, ψζηε λα απνκαθξπλζνχλ ηα ζηαζκεχνληα νρήκαηα. 

 Η κεηαθίλεζε ηπρφλ παξακελφλησλ, παξά ηελ εηδνπνίεζε, νρεκάησλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

 Η πξνζθφκηζε θαη ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο ζήκαλζεο θαη κέζσλ θαζνδήγεζεο ηεο θπθινθνξίαο 

ζηε δψλε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ (πεξηιακβαλνκέλεο θσηεηλήο ζήκαλζεο, εάλ νη εξγαζίεο 

εθηεινχληαη ηε λχθηα). 

 Η απφμεζε ηνπ πθηζηακέλνπ ηάπεηα ζε βάζνο έσο 50 mm. 

 Η θφξησζε ησλ πξντφλησλ απφμεζεο επί απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά ηνπο πξνο νξηζηηθή 

απφζεζε ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ππφ νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο θπθινθνξίαο. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) απφμεζεο αζθαιηηθνχ ηάπεηα: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη ελελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 2,90 

 

Άξζξν 7ν 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ  

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 4.05 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6808  

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, άνπιν ή 

νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην πάλσ εξγαζίεο) κε 

κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ θξαζπεδνξείζξσλ 

απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε 

κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο εθξεθηηθψλ πιψλ θαζψο θαη ε θφξησζε επί 

απηνθηλήηνπ θαη ε κεηαθνξά απηψλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε πξνο νξηζηηθή απφζεζε θαζψο θαη ην θφζηνο 

ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  
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Σηκή γηα έλα κέηξν κήθνπο (κκ) θαζαίξεζεο  θξαζπεδνξείζξσλ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σέζζεξα επξώ θαη πελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 4,50 

 

Άξζξν 8ν 

Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6327 

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο απνμεισζέλησλ θξαζπεδνξείζξσλ απφ έθηαθηεο επεκβάζεηο ηνπ 

Αλαδφρνπ ή ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., γηα ηελ επηζθεπή δηαξξνψλ ζην δίθηπν χδξεπζεο, θαηφπηλ 

έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η δαπάλε γηα ηελ αθαίξεζε ηεο πιενλάδνπζαο επίρσζεο (ζακάξη) κε εθζθαθή θαη ρσξίο ηε ρξήζε 

κεραληθψλ κέζσλ, ηε ζπκπχθλσζε ηεο ππάξρνπζαο επίρσζεο, ηε θνξηνεθθφξησζε, ηε κεηαθνξά κε 

απηνθίλεην αλεμάξηεηα απφ απφζηαζε θαη ηελ απφξξηςε φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη 

θαζαίξεζεο (κπάδα, πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα θ.ι.π.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

πιηθψλ απηψλ.  

 Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξζή ζπκπχθλσζε ηνπ ζθάκκαηνο. Δάλ ην πιηθφ ηεο 

ππάξρνπζαο επίρσζεο δελ είλαη θαηάιιειν, νθείιεη λα ην αθαηξέζεη θαη λα επαλεπηρψζεη κε ζπκππθλσκέλν 

δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. Η σο άλσ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηε δαπάλε ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

β. Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

1. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ κεηά 

ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

2. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ ή ρπηψλ 

θξαζπέδσλ θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ. 

3. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.) γηα ηελ πιήξε 

κεηαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο πξφρπησλ θξαζπέδσλ, πεξηιακβάλεηαη ν εγθηβσηηζκφο 

θαη ε αξκνιφγεζή ηνπο κε ηζηκεληνθνλία αλαινγίαο 650 kg ηζηκέληνπ αλά m³ άκκνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ ην απνμεισκέλν θξάζπεδν πνπ επηζθεπάδεηαη είλαη πξνθαηαζθεπαζκέλν, ε 

απνθαηάζηαζε ζα γίλεηαη κφλν κε πξνθαηαζθεπαζκέλν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε εξγαζία ζα 

ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηφηε ε ελ ιφγσ 

εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο. Γηεπθξηλίδεηαη 

φηη νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο δηακφξθσζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ ππφ απνθαηάζηαζε ηνκή 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή.  

 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ 

θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζθεπήο.  
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Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο απνθαηάζηαζεο 

θξαζπεδνξείζξσλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.   

Σηκή γηα έλα κέηξν κήθνπο (κκ) πιήξνπο επαλαθνξάο θξαζπεδνξείζξσλ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα επηά Δπξώ θαη εμήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 17,60 

 

 

Άξζξν 9ν 

Απνμήισζε πιαθνζηξώζεσλ πεδνδξνκίσλ 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 4.04 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6807 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηε θφξησζε 

επί απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ 

πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιαθφζηξσζεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε ρψξνπο απνδεθηνχο απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

πεξηηηψλ πιηθψλ απνμήισζεο. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο απνμήισζεο πιαθνζηξψζεσλ 

πεδνδξνκίσλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²): 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Γώδεθα θαη ζαξάληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 12,40 

 

 

Άξζξν 10ν 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηύσλ    

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 4.10 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: YΓΡ 6804 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ 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 ΔΣΔΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο 

ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ 

επίζηξσζεο, ηνπ απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα. 

β. Η πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα 

νπιηζκνχ). 

γ. Η 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 
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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 πιάθεο πνπ έρνπλ ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο 

επίζηξσζεο, ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο.  
-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Η απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, πνπ έρνπλ απνμεισζεί γηα ηελ 

θαηαζθεπή ππφγεηνπ δηθηχνπ, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ, 

βηνκεραληθνχ δαπέδνπ θ.ι.π., ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ίδην ηχπν σο πξνο ηα  πιηθά, ηελ πθή, ηνλ 

ρξσκαηηζκφ θαη ηηο  δηαζηάζεηο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη εληαία κνξθή ηεο ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ 

ρψξνπ έηζη ψζηε λα επαλέιζεη ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε εξγαζία ζα 

ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα πξέπεη λα 

απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηφηε ε ελ ιφγσ εξγαζία 

δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο απνθαηάζηαζεο επίζηξσζεο 

πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη πέληε θαη ζαξάληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 25,40 

 

 

Άξζξν 11ν 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο θαηόπηλ επεκβάζεσλ γηα ηελ 

επηζθεπή δηαξξνώλ 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 4.10 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6804 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, πνπ έρνπλ απνμεισζεί απφ έθηαθηεο 

επεκβάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., γηα ηελ επηζθεπή δηαξξνψλ ζην δίθηπν 

χδξεπζεο, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, έηζη ψζηε λα επαλέιζεη ζηελ πξνηέξα 

ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ, βηνκεραληθνχ 

δαπέδνπ 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 ΔΣΔΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο 

ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η δαπάλε γηα ηελ αθαίξεζε ηεο πιενλάδνπζαο επίρσζεο (ζακάξη) κε εθζθαθή θαη ρσξίο ηε ρξήζε 

κεραληθψλ κέζσλ, ηε ζπκπχθλσζε ηεο ππάξρνπζαο επίρσζεο, ηε θνξηνεθθφξησζε, ηε κεηαθνξά κε 

απηνθίλεην αλεμάξηεηα απφ απφζηαζε θαη ηελ απφξξηςε φισλ ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη 

θαζαίξεζεο (κπάδα, πξνζηαηεπηηθφ πιέγκα θ.ι.π.), ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

πιηθψλ απηψλ.  
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Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ πιήξε επζχλε γηα ηελ νξζή ζπκπχθλσζε ηνπ ζθάκκαηνο. Δάλ ην πιηθφ ηεο ππάξρνπζαο 

επίρσζεο δελ είλαη θαηάιιειν, νθείιεη λα ην αθαηξέζεη θαη λα επαλεπηρψζεη κε ζπκππθλσκέλν 

δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ. Η σο άλσ εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηε δαπάλε ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ. 

β. Η πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ 

επίζηξσζεο, ηνπ απηνχ ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε. 

γ. Η πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ πιηθψλ απνθαηάζηαζεο ηνπ 

ππνζηξψκαηνο ζηελ πξνηέξα ηνπ κνξθή: άκκνο έδξαζεο ή ζηξψζε ζθπξνδέκαηνο (κε ή ρσξίο πιέγκα 

νπιηζκνχ), ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε. 

δ. Η θαηαζθεπή ηνπ ππνζηξψκαηνο έδξαζεο θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ πιαθψλ, θπβφιηζσλ, 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 πιάθεο πνπ έρνπλ ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο 

ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Η απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, πνπ έρνπλ  απνμεισζεί απφ έθηαθηεο 

επεκβάζεηο ηνπ Αλαδφρνπ ή ησλ ζπλεξγείσλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., γηα ηελ επηζθεπή δηαξξνψλ ζην δίθηπν 

χδξεπζεο, κε ρξήζε ησλ ηζηκεληνπιαθψλ, θπβνιίζσλ, ιηζνζσκάησλ, καξκάξσλ, βηνκεραληθνχ δαπέδνπ 

θ.ι.π., ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε ίδην ηχπν σο πξνο ηα  πιηθά, ηελ πθή, ηνλ ρξσκαηηζκφ θαη ηηο  

δηαζηάζεηο ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη εληαία κνξθή ηεο ζπλνιηθήο επίζηξσζεο ηνπ ρψξνπ έηζη ψζηε λα 

επαλέιζεη ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη 

ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ 

Αλάδνρν. ε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζήο ηνπ, ηφηε ε ελ ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ 

κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) πιήξνπο αλαθαηαζθεπήο θαη επαλαθνξάο επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη επηά θαη ελελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 27,90 

 

Άξζξν 12ν 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ από άνπιν ζθπξόδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ  

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 4.11 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: YΓΡ 6804 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ην νπνίν έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ 

δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. 

β. Η επηπέδσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηαβξνρή ηεο πξηλ απφ 

ηε ζθπξνδέηεζε. 
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γ. Ο θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ νξχγκαηνο απφ ραιαξά 

πιηθά. 

δ. Η δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πάρνπο ίζνπ κε ην 

απνμεισζέλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο, έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ 

πεξηβάιινπζα επίζηξσζε (πθή, ζπλέρεηα ζθνηηψλ, αξκψλ θ.ι.π.). 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
επηζθεπήο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ηεο απνθαηάζηαζεο πεδνδξνκίνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) αλαθαηαζθεπήο πεδνδξνκίνπ απφ ζθπξφδεκα: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα θαη ζαξάληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 10,40 

 

 

Άξζξν 13ν 

Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ 

Άξζξν: ΠΣΤΔ 9.01 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6301 

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 ΔΣΔΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 "Καινχπηα 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ 

(αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη). 

• Οη εξγαζίεο αλέγεξζεο ηνπ θαινππηνχ (μπινηχπνπ, κεηαιινηχπνπ, πιαζηηθνηχπνπ ή / θαη ζπλδπαζκνχ 

απηψλ), ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηε γεσκεηξία ησλ εθάζηνηε πξνο ζθπξνδέηεζε ζηνηρείσλ, ζχκθσλα 

κε ηηο θαζνξηδφκελεο απφ ηε κειέηε δηαζηάζεηο, αλνρέο θαη απαηηήζεηο επηθαλεηαθψλ ηειεησκάησλ. 

πκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά 

κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

• Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή / θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

• Η δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη αζθαιή δηαθίλεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο. 

• Η επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο. 

• Η 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. 

• Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο 

(ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θ.ι.π.). 

• Η 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. 
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• Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ 

θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 

• Η θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. ε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ 

ζηνηρείσλ θ.ι.π.). 

• Η δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα. 

• Η δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ησλ μπινηχπσλ ή ζηδεξνηχπσλ 

επηπέδσλ επηθαλεηψλ δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m²) αλαπηπγκέλεο επηθάλεηαο ζε επαθή κε ην ζθπξφδεκα: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηώ 

(Αξηζκεηηθψο): 8,00 

 

Άξζξν 14ν 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπύθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 9.10 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηφηεηνο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206–1, ηνπ 

Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Χ.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206–1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε θαηαζθεπή ησλ θαινππηψλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ην άξζξν 11 «Ξπιφηππνη ή 

ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ» ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η 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 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. ε 

νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

Η 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. 

β. Η ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή / θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) 

ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε ηνπ έξγνπ. 

γ. Η 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. 

δ. Γε ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξφζζεηε επεμεξγαζία δηακφξθσζεο δαπέδσλ εηδηθψλ απαηηήζεσλ (ι.ρ. 

βηνκεραληθφ δάπεδν). 

Οη 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, 
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ζηελφηεηα ρψξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθψλ θαηαζθεπψλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, 

ζθπξνδέηεζε ππφ αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θ.ι.π.). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδψλ θαηαζθεπψλ 

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. 

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 

δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ απφ ζθπξφδεκα, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο 

απφ ηε κειέηε δηαζηάζεηο: 

14.01 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C12/15 

(Άξζξν ΠΣΤΔ 9.10.03) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6326 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα πέληε 

(Αξηζκεηηθψο): 75,00 

14.02 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C16/20 

(Άξζξν ΠΣΤΔ 9.10.04) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6327 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Ογδόληα 

(Αξηζκεηηθψο): 80,00 

14.03 Γηα θαηαζθεπέο απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C20/25 

(Άξζξν ΠΣΤΔ 9.10.05) 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6329 

Σηκή αλά θπβηθφ κέηξν (m³): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Ογδόληα πέληε 

(Αξηζκεηηθψο): 85,00 

 

Άξζξν 15ν 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθώλ έξγσλ 

Άξζξν: ΠΣΤΔ 9.26 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6311 

Πξνκήζεηα 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 ΔΣΔΠ  

01-02-01-00 "Υαιχβδηλνη νπιηζκνί ζθπξνδέκαηνο". 
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Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλν κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θ.ι.π.). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Δάλ νη 

πίλαθεο απηνί δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ, ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ νπιηζκνχ. 

Οη Πίλαθεο ζα 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. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 

Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3 – 1 ηνπ ΚΣΥ – 2008, ν 

νπνίνο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα. ε θακία πεξίπησζε δε γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ 

βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

 

Ολνκ. 

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή 

(mm²) 

Ολνκ. 

κάδα/ 

κέηξν 

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξντόληα 

Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα 

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 

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 

ηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 
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 Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 

ελαιιάμ. 

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 

 Η 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. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

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

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη εξγαζίεο ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ δελ 

απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) ζηδεξνχ νπιηζκνχ πδξαπιηθψλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ ζχκθσλα κε ηε κειέηε: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα πέληε ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 0,95 

 

 

Άξζξν 16ν 

Φξεάηηα εηδηθώλ παξνρώλ, ππξνζβεζηηθώλ παξνρώλ θαη ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ θαηά ηελ 

εθηέιεζε ζπνξαδηθώλ έξγσλ 

16.01 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη πδξαπιηθήο δηάηαμεο 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09.02, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11,  

ΠΣΤΔ 5.04, ΠΣΤΔ 5.09.02, ΠΣΤΔ 13.03.03 

Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξεαηίσλ εηδηθψλ παξνρψλ, ππξνζβεζηηθψλ 

παξνρψλ, ππξνζβεζηηθψλ θξνπλψλ, απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαζψο θαη ηεο πδξαπιηθήο 

εγθαηάζηαζεο εληφο ηνπ θξεαηίνπ, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξφληνο 

ζρέδηα "ρεκαηηθφ δηάγξακκα ηνπνζέηεζεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο εηδηθψλ παξνρψλ θαη 

ππξνζβεζηηθψλ παξνρψλ", "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN50 (2'')", Αξηζκφο 

ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN50 , "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN80 (3'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: 

ΤΓΡ – DN80 "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN100 (4'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ:  

ΤΓΡ – DN100, "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN150 (6'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ:  

ΤΓΡ – DN150, θαη “Γηάηαμε ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ (6'’)“.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα 

θξεάηηα, φπσο θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πδξαπιηθή 

εγθαηάζηαζε, ζα ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 
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ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ 

άξζξνπ. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

β. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηε 

θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ 

ζξαπνκέλσλ πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιαθφζηξσζεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε ρψξνπο απνδεθηνχο απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ πεξηηηψλ πιηθψλ απνμήισζεο. 

δ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 
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Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

3. Tν θφζηνο ππνδνρήο ζε ρψξνπο απνδεθηνχο απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ 

θαζαίξεζεο. 

ε. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε 

θαη δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο 

θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε 

απνδεθηνχο απφ ηηο Αξρέο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλεηαη ε απνθνκηδή ηπρφλ απνμεισκέλσλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη παιαηψλ 

θξεαηίσλ. 

ζη. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 5.09.02: 

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ: 

Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά θαηά 

ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ησλ ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε 

θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάζηξσζε ησλ ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ηειηθήο 

επηθάλεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θξεάηην (νδφζηξσκα, πεδνδξφκην, θπζηθφ έδαθνο θ.ι.π.). 
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δ. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, απφ νπνηαδήπνηε απνζήθε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., κεηαθνξά ζηε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε ηνπ πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ. 

ε. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, απφ νπνηαδήπνηε απνζήθε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., κεηαθνξά ζηε ζέζε 

ηνπνζέηεζεο, ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ θξεαηίνπ πιηθψλ θαη 

ε πιήξεο ζπλαξκνιφγεζε ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη φισλ ησλ πδξαπιηθψλ 

εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ, ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα: "Τδξαπιηθή δηάηαμε 

πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN50 (2'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN50 , "Τδξαπιηθή δηάηαμε 

πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN80 (3'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN80 "Τδξαπιηθή δηάηαμε 

πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN100 (4'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN100,  "Τδξαπιηθή δηάηαμε 

πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN150 (6'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN150 θαη “Γηάηαμε 

ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ (6'’)“.   

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλδεζκνινγία ηεο εηδηθήο παξνρήο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ, 

θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ απνηειείηαη απφ δηθιείδα, θίιηξν, 

κεηξεηή, εμαξκνηηθφ, θιαπέ αληεπηζηξνθή θιπ. Η δηάκεηξνο ησλ πδξαπιηθψλ ηεκαρίσλ ηεο 

παξαπάλσ δηάηαμεο είλαη αλάινγε ηεο δηακέηξνπ ηεο εηδηθήο παξνρήο πνπ ηνπνζεηείηαη, δειαδή 

50, 80, 100, 150 θαη 200 γηα εηδηθή παξνρή 2’’, 3’’, 4’’, 6’’ , 8’’ θαη ππξνζβεζηηθνχ 

θξνπλνχ αληίζηνηρα. Η ηνπνζέηεζε νπνηαζδήπνηε ζπλδεζκνινγίαο ή δηαθιάδσζεο είλαη 

απαξαίηεηε, ψζηε ν κεηξεηήο λα ηνπνζεηεζεί ζε θαηάιιειν βάζνο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

ιήςε έλδεημεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο 

εηδηθήο παξνρήο 8’’ , ε ζπλδεζκνινγία  ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Γηεπζχλνπζαο 

Τπεξεζίαο.  

ζ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 13.03.03: 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, πξνζέγγηζε, θαηαβίβαζε, ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη 

ηηο δνθηκέο ιεηηνπξγίαο ζπξηαξσηήο δηθιείδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, κε ειαζηηθή 

έκθξαμε, κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

08-06-07-02 "Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εθθφξησζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, φπσο ηεο ρπηνζηδεξάο ζπξηαξσηήο κε ειαζηηθή 

έκθξαμε θαη κε σηίδεο δηθιείδαο νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ 

ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ θαη ραιχβδηλσλ ελσηηθψλ (σηίδεο, παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο, 

γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, πεξηθφριηα) θ.η.ι., θαζψο θαη ε πξνκήζεηα, 

θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε φισλ ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ, ή κεραλεκάησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ηεο δηθιείδαο. 

2. Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηεο δηθιείδαο, κεηά ησλ 

εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ, ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ ελσηηθψλ, ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαηαθφξπθνπ νδεγνχ (ζσιήλα) πξνέθηαζεο ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ 

βαλνθξεαηίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε θαη εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε 

ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο. 
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3. Οη δνθηκέο θαη έιεγρνη πηέζεσο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε κίαο δηθιείδαο, ηεο δηθιείδαο πξνο ηελ 

πιεπξά ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πειάηε, ε νπνία ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ θξεαηίνπ. 

ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ, ζηε ζέζε ηεο δηθιείδαο ζα ηνπνζεηείηαη ην 

ππξνζβεζηηθφ πδξνζηφκην ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ζρέδην «Τδξαπιηθή δηάηαμε 

ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ DN150 (6’’)».  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε δηαθιάδσζεο αγσγνχ πνπ ηπρφλ απαηηεζεί  

(αλχςσζε ή θαηαβίβαζε  ή παξάθακςε ή γσλία θακπχιε) κε ηελ επί ηφπνπ ηνπνζέηεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ, θακπχισλ, γσληψλ 90° ή 45°) θαη θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

η.  Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.04: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζπκπχθλσζεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09.02: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο  

10 cm ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην  

Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηβ.  Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηγ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηδ. Απνηχπσζε ηνπ θξεαηίνπ εηδηθήο παξνρήο 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ελφο θξεαηίνπ εηδηθήο παξνρήο ζε ραξηί θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ελφο θξεαηίνπ εηδηθήο 

παξνρήο ζε ραξηί θαη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ ζρεδίνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα θαη έληερλε 

ηνπνζέηεζε – θαηαζθεπή θξεαηίνπ εηδηθήο παξνρήο κε ηελ πδξαπιηθή δηάηαμε απηνχ, ζχκθσλα 

κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο, απφ ην φξην ηεο ζχλδεζεο κε ηελ 

εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πειάηε ή ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ, κέρξη ην 

φξην ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο εμσηεξηθήο πξνο ην θξεάηην θιάληδαο ηεο δεχηεξεο δηθιείδαο εθφζνλ 

απαηηείηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε απφ 2,5 κ, φπσο θαίλεηαη ζην 

«ρεκαηηθφ Γηάγξακκα ηνπνζέηεζεο Τδξαπιηθήο Δγθαηάζηαζεο Δηδηθψλ Παξνρψλ & 

Ππξνζβεζηηθψλ Παξνρψλ» ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, θαη δελ απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο,  

ηφηε ηζρχεη ην ίδην λνεηφ φξην κε απηφ ηεο εμσηεξηθήο θιάληδαο ηεο δηθιείδαο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην ηκήκα αγσγνχ - θακπχιεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πςνκεηξηθή πξνζαξκνγή ηεο 

πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο πξηλ απφ ην θξεάηην. 

Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνζέηεζε επηπιένλ ηεο κίαο δηθιείδαο, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

αγσγνχ ηξνθνδνζίαο γηα ηελ έλσζε κε ηνλ αγσγφ δηαλνκήο, θαζψο θαη ε έλσζε – ζχλδεζε κε 

ηνλ αγσγφ,  δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θαη ζα απνδεκηψλνληαη μερσξηζηά κε ηα αληίζηνηρα 

άξζξα ηηκνινγίνπ.   
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16.01.01 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη πδξαπιηθήο δηάηαμεο εληφο απηνχ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN50 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (18%), ΤΓΡ 6807 (19%), ΟΓΟ 4521Β (28%),  

ΤΓΡ 6804 (35%) 

Σηκή γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN50, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμαθόζηα νγδόληα 

(Αξηζκεηηθψο): 680,00 

16.01.02 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη πδξαπιηθήο δηάηαμεο εληφο απηνχ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN80 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (16%), ΤΓΡ 6807 (16%), ΤΓΡ 113 (15%),  

ΟΓΟ 4521Β (24%), ΤΓΡ 6804 (29%) 

Σηκή γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN80, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηαθόζηα έμη 

(Αξηζκεηηθψο): 706,00 

16.01.03 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη πδξαπιηθήο δηάηαμεο εληφο απηνχ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN100 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (17%), ΤΓΡ 6807 (16%), ΤΓΡ 113 (16%),  

ΟΓΟ 4521Β (23%), ΤΓΡ 6804 (28%) 

Σηκή γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN100, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηαθόζηα ζαξάληα έμη 

(Αξηζκεηηθψο): 846,00 

16.01.04 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη πδξαπιηθήο δηάηαμεο εληφο απηνχ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN150 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (15%), ΤΓΡ 6807 (13%), ΤΓΡ 113 (16%),  

ΤΓΡ 112 (13%), ΟΓΟ 4521Β (19%), ΤΓΡ 6804 (24%) 

Σηκή γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN150, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηαθόζηα ελελήληα δύν 

(Αξηζκεηηθψο): 892,00 

 

16.01.05 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη πδξαπιηθήο δηάηαμεο εληφο απηνχ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN200 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (15%), ΤΓΡ 6807 (13%), ΤΓΡ 113 (16%),  

ΤΓΡ 112 (13%), ΟΓΟ 4521Β (19%), ΤΓΡ 6804 (24%) 

Σηκή γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ γηα 

εηδηθέο παξνρέο DN200, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλληαθόζηα Δίθνζη νθηώ  

(Αξηζκεηηθψο): 928,00 
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16.01.06 Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ θαη πδξαπιηθήο δηάηαμεο εληφο απηνχ γηα 

ππξνζβεζηηθφ πδξνζηφκην  

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (15%), ΤΓΡ 6807 (13%), ΤΓΡ 113 (16%),  

ΤΓΡ 112 (13%), ΟΓΟ 4521Β (19%), ΤΓΡ 6804 (24%) 

Σηκή γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ γηα 

ππξνζβεζηηθφ πδξνζηφκην , ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δπηαθόζηα δέθα νθηώ  

(Αξηζκεηηθψο): 718,00 

 

 

16.02 Καηαζθεπή θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη ηνπνζέηεζε πδξαπιηθήο 

δηάηαμεο 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09.02, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11,  

ΠΣΤΔ 5.04, ΠΣΤΔ 5.09.02, ΠΣΤΔ 9.01, ΠΣΤΔ 9.10.06, ΠΣΤΔ 9.26,  

ΠΣΤΔ 13.03.03 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή θξεαηίσλ εηδηθψλ παξνρψλ, ππξνζβεζηηθψλ παξνρψλ, ππξνζβεζηηθψλ 

θξνπλψλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο εληφο ηνπ θξεαηίνπ, 

ζχκθσλα κε ηα ζπλεκκέλα ζην Παξάξηεκα ΙΙ ηνπ παξφληνο ζρέδηα "ρεκαηηθφ δηάγξακκα 

ηνπνζέηεζεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο εηδηθψλ παξνρψλ θαη ππξνζβεζηηθψλ παξνρψλ", "Φξεάηην 

πδξνκεηξεηψλ δηακέηξνπ DN50 (2'') & DN80 (3'')", αξηζκφο ζρεδίνπ: ΦΡΔΑΣΙΟ – 1, "ρέδην 

νπιηζκνχ θξεαηίσλ πδξνκεηξεηψλ δηακέηξνπ DN50 (2'') & DN80 (3'')", αξηζκφο ζρεδίνπ:  

ΟΠΛ – ΤΓΡ – ΦΡΔΑΣΙΟ – 1, "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN50 (2'')", αξηζκφο 

ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN50, "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN80 (3'')", αξηζκφο ζρεδίνπ: 

ΤΓΡ – DN80, "Φξεάηην πδξνκεηξεηψλ δηακέηξνπ DN100 (4'') & DN150 (6'')", αξηζκφο ζρεδίνπ: 

ΦΡΔΑΣΙΟ – 2, "ρέδην νπιηζκνχ θξεαηίσλ πδξνκεηξεηψλ δηακέηξνπ DN100 (4'') & DN150 (6'')", 

αξηζκφο ζρεδίνπ: ΟΠΛ – ΤΓΡ – ΦΡΔΑΣΙΟ – 2, "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN100 

(4'')", αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN100,  "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN150 (6'')", 

αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN150, θαη “Γηάηαμε ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ (6'’)“,  Φξεάηην 

Ππξνζβεζηηθνχ Κξνπλνχ.  

 Γηεπθξηλίδεηαη φηη φιεο νη αλαγξαθφκελεο δηαζηάζεηο ζηα ζρέδηα, ηα νπνία αθνξνχλ ζηα θξεάηηα 

ησλ εηδηθψλ παξνρψλ, δχλαηαη λα κεηαβιεζνύλ ζε πνζνζηό έσο θαη 10%, κεηά από ηε 

ζύκθσλε γλώκε ηεο Γηεπζύλνπζαο Τπεξεζίαο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε, θαζψο θαη ηα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ 

ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
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ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αζθαιηνθφπηε θαη ε ζρεηηθή εξγαζία πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή κνλάδαο ηνπ 

άξζξνπ. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

β. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηε 

θφξησζε επί απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ 

ζξαπνκέλσλ πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιαθφζηξσζεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε ρψξνπο απνδεθηνχο απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ πεξηηηψλ πιηθψλ απνμήισζεο. 

δ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 
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Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

3. Tν θφζηνο ππνδνρήο ζε ρψξνπο απνδεθηνχο απφ ηηο Αξρέο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ 

θαζαίξεζεο. 

ε. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε 

θαη δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο 

θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε 

απνδεθηνχο απφ ηηο Αξρέο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ. ηελ ηηκή 

πεξηιακβάλεηαη ε απνθνκηδή ηπρφλ απνμεισκέλσλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη παιαηψλ 

θξεαηίσλ. 

ζη. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 5.09.02: 

Δμπγηαληηθέο ζηξψζεηο κε ζξαπζηά πιηθά ιαηνκείνπ 

Δμπγηάλζεηο εδάθνπο ζεκειίσζεο δηαθφξσλ θαηαζθεπψλ ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ηνπ έξγνπ 

(πεξηιακβαλνκέλσλ εμπγηάλζεσλ ππζκέλα ραλδάθσλ ζσιελψζεσλ) κε ακκνραιηθψδε πιηθά θαηά 

ζηξψζεηο, πάρνπο, θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο θαη βαζκνχ ζπκπχθλσζεο ζχκθσλα κε ηε κειέηε 

ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, απφ νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε, ησλ ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ, ε δηάζηξσζε θαη ε ζπκπχθλσζή ηνπο κε ρξήζε 

θαηαιιήινπ κεραληθνχ εμνπιηζκνχ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε δηάζηξσζε ησλ ακκνραιηθσδψλ πιηθψλ ζα γίλεηαη κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζπλέρεηα ηεο ηειηθήο 

επηθάλεηαο, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην θξεάηην (νδφζηξσκα, πεδνδξφκην, θπζηθφ έδαθνο θ.ι.π.). 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 9.01: 
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Ξπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ επηθαλεηψλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι 

ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 9.10.06: 

Παξαγσγή, κεηαθνξά, δηάζηξσζε, ζπκπχθλσζε θαη ζπληήξεζε ζθπξνδέκαηνο, γηα θαηαζθεπέο 

απφ ζθπξφδεκα θαηεγνξίαο C25/30 

Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C25/30, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206–1, 

ηνπ Καλνληζκνχ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ Δ.Κ.Χ.. (εθ' φζνλ δελ αληηβαίλνπλ 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206–1), θαζψο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η 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 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. ε νπδεκία πεξίπησζε επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε 

ελζσκαηνχκελε πνζφηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξφδεκα. 

Η 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. Σα πάζεο θχζεσο πξφζζεηα (πιελ ξεπζηνπνηεηηθψλ) πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 

εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξψληαη ηδηαηηέξσο. 

3. Η ρξήζε δνλεηψλ κάδαο ή / θαη επηθαλείαο θαη ε δηακφξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο (ηειηθήο ή 

πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε κειέηε 

ηνπ έξγνπ. 

4. Η 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. 

Οη 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.). 

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο αθφινπζεο ΔΣΔΠ: 

01-01-01-00: Παξαγσγή θαη κεηαθνξά ζθπξνδέκαηνο 

01-01-02-00: Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-03-00: πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-04-00: Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε ζθπξνδέκαηνο 
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01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο 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. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 9.26: 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ πδξαπιηθψλ έξγσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, απφ νπνηαδήπνηε απνζήθε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., κεηαθνξά ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο, ησλ 

απαξαίηεησλ γηα ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε εληφο ηνπ θξεαηίνπ πιηθψλ θαη ε πιήξεο ζπλαξκνιφγεζε 

ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, θαζψο θαη φισλ ησλ πδξαπιηθψλ εξγαζηψλ πνπ πξνθχπηνπλ, ζχκθσλα 

κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα: "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN50 (2'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ 

– DN50 , "Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN80 (3'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN80 

"Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN100 (4'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN100 θαη 

"Τδξαπιηθή δηάηαμε πδξνκεηξεηή δηακέηξνπ DN150 (6'')", Αξηζκφο ζρεδίνπ: ΤΓΡ – DN150, θαη “Γηάηαμε 

ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ (6'’)“,  Φξεάηην Ππξνζβεζηηθνχ Κξνπλνχ.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ζα ρνξεγεζνχλ 

απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπλδεζκνινγία ηεο εηδηθήο παξνρήο ζα γίλεηαη κε επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο, πνπ απνηειείηαη απφ δηθιείδα, θίιηξν, 

κεηξεηή, εμαξκνηηθφ, θιαπέ αληεπηζηξνθή θιπ. Η δηάκεηξνο ησλ πδξαπιηθψλ ηεκαρίσλ ηεο παξαπάλσ 

δηάηαμεο είλαη αλάινγε ηεο δηακέηξνπ ηεο εηδηθήο παξνρήο πνπ ηνπνζεηείηαη, δειαδή 50, 80, 100, 

150 θαη 200 γηα εηδηθή παξνρή 2’’, 3’’, 4’’, 6’’ , 8’’ θαη ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ αληίζηνηρα. Η ηνπνζέηεζε 

νπνηαζδήπνηε ζπλδεζκνινγίαο ή δηαθιάδσζεο είλαη απαξαίηεηε, ψζηε ν κεηξεηήο λα ηνπνζεηεζεί ζε 

θαηάιιειν βάζνο, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε ιήςε έλδεημεο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο εηδηθήο παξνρήο 8’’ , ε ζπλδεζκνινγία  ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο 

ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο.  

 

 ηα. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 13.03.03: 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, πξνζέγγηζε, θαηαβίβαζε, ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη 

ηηο δνθηκέο ιεηηνπξγίαο ζπξηαξσηήο δηθιείδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, κε ειαζηηθή 

έκθξαμε, κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 

08-06-07-02 "Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εθθφξησζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, φπσο ηεο ρπηνζηδεξάο ζπξηαξσηήο κε ειαζηηθή 

έκθξαμε θαη κε σηίδεο δηθιείδαο νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ 

ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ θαη ραιχβδηλσλ ελσηηθψλ (σηίδεο, παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο, 

γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, πεξηθφριηα) θ.η.ι., θαζψο θαη ε πξνκήζεηα, 

θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε φισλ ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ, ή κεραλεκάησλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δηθιείδαο. 

2. Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηεο δηθιείδαο, κεηά ησλ 

εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ, ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ ελσηηθψλ, ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαηαθφξπθνπ νδεγνχ (ζσιήλα) πξνέθηαζεο ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ 
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βαλνθξεαηίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε θαη εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε 

ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο. 

3. Οη δνθηκέο θαη έιεγρνη πηέζεσο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε κίαο δηθιείδαο, ηεο δηθιείδαο πξνο ηελ 

πδξαπιηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πειάηε, ε νπνία ηνπνζεηείηαη εθηφο ηνπ θξεαηίνπ. 

ε πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ, ζηε ζέζε ηεο δηθιείδαο ζα ηνπνζεηείηαη ην 

ππξνζβεζηηθφ πδξνζηφκην ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν ζρέδην «Τδξαπιηθή δηάηαμε 

ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ DN150 (6’’)».  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε δηαθιάδσζεο αγσγνχ πνπ ηπρφλ απαηηεζεί  

(αλχςσζε ή θαηαβίβαζε  ή παξάθακςε ή γσλία θακπχιε) κε ηελ επί ηφπνπ ηνπνζέηεζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ, θακπχισλ, γσληψλ 90° ή 45°) θαη θαηάιιεισλ ζπλδέζκσλ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

η. Η πιήξεο ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ πιαηζίνπ θαη θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ, ηα νπνία 

ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.04: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο 

ζπκπχθλσζεο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηβ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09.02: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ πνπ έθεξαλ αζθαιηηθέο ζηξψζεηο κέζνπ πάρνπο  

10 cm ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην  

Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηγ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηδ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Απνηχπσζε ηνπ θξεαηίνπ εηδηθήο παξνρήο 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ελφο θξεαηίνπ εηδηθήο παξνρήο ζε ραξηί θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ελφο θξεαηίνπ εηδηθήο 

παξνρήο ζε ραξηί θαη ηε δεκηνπξγία αηνκηθνχ ςεθηαθνχ ζρεδίνπ. 

Σα θαιχκκαηα ησλ θξεαηίσλ ζα παξέρνληαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ άξηηα θαη έληερλε 

ηνπνζέηεζε – θαηαζθεπή θξεαηίνπ εηδηθήο παξνρήο κε ηελ πδξαπιηθή δηάηαμε απηνχ, ζχκθσλα 

κε ηα ζπλεκκέλα ζρέδηα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο, απφ ην φξην ηεο ζχλδεζεο κε ηελ 

εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πειάηε ή ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ππξνζβεζηηθνχ θξνπλνχ, κέρξη ην 

φξην ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο εμσηεξηθήο πξνο ην θξεάηην θιάληδαο ηεο δεχηεξεο δηθιείδαο εθφζνλ 

απαηηείηαη. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απφζηαζε είλαη κηθξφηεξε απφ 2,5 κ, φπσο θαίλεηαη ζην 

«ρεκαηηθφ Γηάγξακκα ηνπνζέηεζεο Τδξαπιηθήο Δγθαηάζηαζεο Δηδηθψλ Παξνρψλ & 

Ππξνζβεζηηθψλ Παξνρψλ» ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, θαη δελ απαηηείηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο,  

ηφηε ηζρχεη ην ίδην λνεηφ φξην κε απηφ ηεο εμσηεξηθήο θιάληδαο ηεο δηθιείδαο, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη ην ηκήκα αγσγνχ - θακπχιεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πςνκεηξηθή πξνζαξκνγή ηεο 

πδξαπιηθήο εγθαηάζηαζεο πξηλ απφ ην θξεάηην. 
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Οη εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ ηνπνζέηεζε επηπιένλ ηεο κίαο δηθιείδαο, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

αγσγνχ ηξνθνδνζίαο γηα ηελ έλσζε κε ηνλ αγσγφ δηαλνκήο, θαζψο θαη ε έλσζε – ζχλδεζε κε 

ηνλ αγσγφ,  δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή θαη ζα απνδεκηψλνληαη μερσξηζηά κε ηα αληίζηνηρα 

άξζξα ηηκνινγίνπ.   

 

16.02.01 Καηαζθεπή ρπηνχ θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 

ηνπνζέηεζε πδξαπιηθήο δηάηαμεο γηα εηδηθέο παξνρέο DN50 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6311 (25%), ΟΓΟ 4521Β (34%), ΤΓΡ 6804 (41%) 

Σηκή γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ γηα εηδηθέο παξνρέο DN50, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα ηξηαθόζηα νγδόληα πέληε  

(Αξηζκεηηθψο): 1.385,00 

16.02.02 Καηαζθεπή ρπηνχ θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 

ηνπνζέηεζε πδξαπιηθήο δηάηαμεο γηα εηδηθέο παξνρέο DN80 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6311 (25%), ΟΓΟ 4521Β (34%), ΤΓΡ 6804 (41%) 

Σηκή γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ γηα εηδηθέο παξνρέο DN80, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα ηεηξαθόζηα ηξηάληα επηά  

(Αξηζκεηηθψο): 1.437,00 

16.02.03 Καηαζθεπή ρπηνχ θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 

ηνπνζέηεζε πδξαπιηθήο δηάηαμεο γηα εηδηθέο παξνρέο DN100 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6301 (19%), ΤΓΡ 6329 (18%), ΤΓΡ 6311 (19%),  

ΟΓΟ 4521Β (20%), ΤΓΡ 6804 (24%) 

Σηκή γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ γηα εηδηθέο παξνρέο DN100, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα επηαθόζηα νγδόληα ελληά   

(Αξηζκεηηθψο): 1.789,00 

16.02.04 Καηαζθεπή ρπηνχ θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 

ηνπνζέηεζε πδξαπιηθήο δηάηαμεο γηα εηδηθέο παξνρέο DN150 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6301 (19%), ΤΓΡ 6329 (18%), ΤΓΡ 6311 (19%),  

ΟΓΟ 4521Β (20%), ΤΓΡ 6804 (24%) 

Σηκή γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ γηα εηδηθέο παξνρέο DN150, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα νθηαθόζηα εμήληα πέληε  

(Αξηζκεηηθψο): 1.865,00 
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16.02.05 Καηαζθεπή ρπηνχ θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 

ηνπνζέηεζε πδξαπιηθήο δηάηαμεο γηα εηδηθέο παξνρέο DN200 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6301 (19%), ΤΓΡ 6329 (18%), ΤΓΡ 6311 (19%),  

ΟΓΟ 4521Β (20%), ΤΓΡ 6804 (24%) 

Σηκή γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ γηα εηδηθέο παξνρέο DN200, 

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα ελληαθόζηα δέθα  

(Αξηζκεηηθψο): 1.910,00 

 

16.02.06 Καηαζθεπή ρπηνχ θξεαηίνπ απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ θαη 

ηνπνζέηεζε πδξαπιηθήο δηάηαμεο ππξνζβεζηηθνχ πδξνζηνκίνπ  

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6301 (19%), ΤΓΡ 6329 (18%), ΤΓΡ 6311 (19%),  

ΟΓΟ 4521Β (20%), ΤΓΡ 6804 (24%) 

Σηκή γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) θξεαηίνπ γηα ππξνζβεζηηθφ πδξνζηφκην,  

ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Υίιηα ηξηαθόζηα πελήληα δύν   

(Αξηζκεηηθψο):1.352,00 

 

 

16.03   ηεγαλνπνηεηηθέο επαιείςεηο θαη επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 10.10 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6401 

Δπαιείςεηο / επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

θαηαζθεπήο απφ ηελ δηείζδπζε πγξαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη Μεζφδσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-9 (πδξνθνβηθφο εκπνηηζκφο, επηζηξψζεηο), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε ρξήζε 

πιηθψλ θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2 πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE.  

ηα ππνάξζξα ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ξχπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνκεζεπηή.  

Σηκή αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν (m2) πεξαησκέλεο εξγαζίαο.  

 

16.03.01 Πξνζηαηεπηηθή βαθή επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο, ζηινμαληθήο / ζηιαληθήο βάζεσο δηαπεξαηή απφ 

πδξαηκνχο θαη αδηαπέξαηε απφ ην λεξφ θαη ην CO2, θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δέθα ηέζζεξα    

(Αξηζκεηηθψο): 14,00 

 

16.03.02 ηεγαλνπνηεηηθή επίζηξσζε επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο κε πιηθά πνιπνπξεζαληθήο βάζεσο  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): δέθα έμη   

(Αξηζκεηηθψο): 16,00 
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16.03.03  Δχθακπην ειαζηηθφ ηζηκεληνεηδέο θνλίακα πγξνκφλσζεο επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο πνπ 

ππφθεηληαη ζε κηθξνχ εχξνπο ξεγκάησζε θαη κεηαθηλήζεηο, θαηεγνξίαο Α1/Α2 – Β1/Β2 θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 1504-2, 

θαηάιιειν γηα επαθή κε πφζηκν λεξφ.  

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): είθνζη    

(Αξηζκεηηθψο): 20,00 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α: Υσκαηνπξγηθά -Δξγαζίεο Οδνπνηίαο  

(αληηζηνηρεί ζηελ ΟΜΑΓΑ Α ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ466/22303-2017) 

 

  

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 
ΟΜΑΓΑ 

 
 

Σξηαθόζηεο νγδόληα ρηιηάδεο επξώ 
 

 

380.000,00€ 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ  

42 

ΟΜΑΓΑ Β: σιελώζεηο Γίθηπα, Δξγαζίεο επηζθεπώλ ζπληεξήζεσλ, ινηπώλ θαηαζθεπώλ δηθηύσλ  

(αληηζηνηρεί ζηελ ΟΜΑΓΑ Γ ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ466/22303-2017) 

Άξζξν 17ν 

Αγσγνί πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) 

17.01 σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS10 

= 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201–2, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 12.14.01 

Γηα ηελ ηνπνζέηεζε αγσγψλ πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά 

ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2:2011, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, σο παξαθάησ: 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξγαζία απηή εθηειείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί (δηακνξθσκέλν φξπγκα) απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζπλεξγείν (πρ Σκήκαηα 

πληήξεζεο Σνκέσλ, Σξίηνο Φνξέαο,  ή απνδεκηψλνληαη  κε άιια άξζξα  ηνπ παξφληνο  ηηκνινγίνπ). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 12.14.01: 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 

MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201–2, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 

12201–2 γηα ηε κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ. 

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE80, 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, PE80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 – 

MRS 10 MPa, PE80 – MRS 8 MPa, PE 40 – MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201–2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία 

πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR. 

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη 

φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ ζα θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelable layer) νθείινπλ λα 

πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ. 

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 

κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

απφ ΡΔ. 

2. Η 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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3. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding), ή 

ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

4. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην 

πθηζηάκελν δίθηπν δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν, αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ 

θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη 

ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

β. Η απνηχπσζε λένπ αγσγνχ ζε ζρέδην 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνχ ζε ραξηί θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνχ ζε ραξηί 

θαη ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή 

Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε δηαθιάδσζεο αγσγνχ πνπ ηπρφλ απαηηεζεί 

θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο (αλχςσζε ή θαηαβίβαζε  ή παξάθακςε ή γσλία θακπχιε) κε ηελ επί 

ηφπνπ ηνπνζέηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ πνιπαηζπιελίνπ, θακπχισλ, γσληψλ 

90° ή 45° πνιπαηζπιελίνπ) θαη ζπλδέζκσλ θαηαιιήισλ γηα ζσιελψζεηο πνιπαηζπιελίνπ 

(θιάληδεο, ειεθηξνκνχθεο θ.ι.π.).  

 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιελψζεσο πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

πνιπαηζπιελίνπ (PE), ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αλά δηάκεηξν αγσγνχ: 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

Αλαζεώξεζεο 
Άξζξα ΠΣΤΔ 

Ολνκαζηηθή 

δηάκεηξνο  

DN (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

17.01.01 

ΤΓΡ 6622.1 (80%),  

ΤΓΡ 112 (9%),  

ΤΓΡ 113 (11%) 

12.14.01.46 90 
Σξία θαη  

ηξηάληα ιεπηά 
3,30 

17.01.02 ΤΓΡ 6622.1 (100%),  12.14.01.47 110 
Σέζζεξα θαη 

εμήληα ιεπηά 
4,60 

17.01.03 ΤΓΡ 6622.3 (100%)  12.14.01.50 160 Έμη 6,00 

17.01.04 ΤΓΡ 6622.3 (100%) 12.14.01.51 200 
Δπηά θαη  

είθνζη ιεπηά 
7,20 

17.01.05 ΤΓΡ 6622.3 (100%) 12.14.01.53 250 Δλληά  9,00 

17.01.06 ΤΓΡ 6622.3 (100%) 12.14.01.55 315 
Γέθα θαη  

νγδόληα ιεπηά 
10,80 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

Αλαζεώξεζεο 
Άξζξα ΠΣΤΔ 

Ολνκαζηηθή 

δηάκεηξνο  

DN (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

17.01.07 ΤΓΡ 6622.3 (100%) 12.14.01.56 355 Γέθα ηξία  13,00 

 

17.02 Πιήξεο ηνπνζέηεζε αγσγψλ πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 

5.05.02, ΠΣΤΔ 5.07, ΠΣΤΔ 12.14.01 

Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε αγσγψλ πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) κε ζπκπαγέο ηνίρσκα 

θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201-2:2011, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθζθαθψλ, 

επηρψζεσλ, θαζαηξέζεσλ, θνξηνεθθνξηψζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξψλ, απνθαηαζηάζεσλ θαη ινηπψλ εξγαζηψλ θαη αλεμαξηήησο 

εάλ ν αγσγφο ηνπνζεηείηαη εληφο αζθαιηνζηξσκέλεο νδνχ ή πεδνδξνκίνπ, σο παξαθάησ: 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 12.14.01: 

σιελψζεηο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100 (κε ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή 

MRS10 = 10 MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ 12201–2, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (ΡΔ) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά ΔΝ 

12201–2 γηα ηε κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ. 

Οη ζσιήλεο (ΡΔ) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE80, 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, PE80, PE40) ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ ΡΔ (MRS: Minimum Required Strength) σο εμήο: PE100 – 

MRS 10 MPa, PE80 – MRS 8 MPa, PE 40 – MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ην EN 12201–2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο ΡΝ ησλ ζσιήλσλ αλά θαηεγνξία 

πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE100, PE80, PE40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR. 

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ ΡΝ θαη σο εθ ηνχηνπ εμππαθνχεηαη 

φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο ηνηρψκαηνο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο ΡΔ ζα θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelable layer) νθείινπλ λα 

πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ηζρχνπλ γηα 

ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο ΡΔ. 

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο 

κεηαθνξέο ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

απφ ΡΔ. 
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2. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ ζσιήλσλ, 

ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα. 

3. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη ησλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπο απφ ΡΔ κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt welding), ή 

ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα, ζχκθσλα κε ηηο 

αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

4. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε ηαηλίαο ζήκαλζεο ηνπ δηθηχνπ, ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην κε ην 

πθηζηάκελν δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν, αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. Δπίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ 

θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ άξζξσλ. 

β. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φιεο νη ηππηθέο 

δηαπιαηχλζεηο (κνπξηάηδεο). 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ  

46 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη ην θφζηνο 

ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.07: 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 
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Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηβ. Η απνηχπσζε λένπ αγσγνχ ζε ζρέδην 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνχ ζε ραξηί θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνχ ζε ραξηί θαη 

ηε δεκηνπξγία ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο. 

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε θαηαζθεπή νπνηαζδήπνηε δηαθιάδσζεο αγσγνχ πνπ ηπρφλ απαηηεζεί 

θαηά κήθνο ηνπ νξχγκαηνο (αλχςσζε ή θαηαβίβαζε  ή παξάθακςε ή γσλία θακπχιε) κε ηελ επί 

ηφπνπ ηνπνζέηεζε ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ πνιπαηζπιελίνπ, θακπχισλ, γσληψλ 90° 

ή 45° πνιπαηζπιελίνπ) θαη ζπλδέζκσλ θαηαιιήισλ γηα ζσιελψζεηο πνιπαηζπιελίνπ (θιάληδεο, 

ειεθηξνκνχθεο θ.ι.π.).  

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί λα γίλεη ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ζε νπνηαδήπνηε ζέζε 

αμνληθνχ κήθνπο ηνπ λένπ αγσγνχ, ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

δηακφξθσζεο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο δηθιείδαο (ηπρφλ δηεχξπλζε δηαηνκήο θαη 

επαλαθνξά απηήο), ελψ δελ πεξηιακβάλνληαη νη πδξαπιηθέο εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηεο δηθιείδαο νη 

νπνίεο ζα πιεξσζνχλ  μερσξηζηά κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ 21.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ηξέρνλ κέηξν (κκ) αμνληθνχ κήθνπο ζσιελψζεσο πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ αγσγνχ 

πνιπαηζπιελίνπ (PE), ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, αλά δηάκεηξν αγσγνχ: 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

Αλαζεώξεζεο 

Άξζξα 

ΠΣΤΔ 

αγσγώλ 

Ολνκα-

ζηηθή 

δηάκεηξνο 

DN (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

17.02.01 

ΤΓΡ 6327 (31%),  

ΟΓΟ 4521Β (22%) 

ΤΓΡ 6804 (27%),  

ΤΓΡ 6069 (20%) 

12.14.01.46 90 

αξάληα ηέζζεξα 

θαη  

πελήληα ιεπηά 

44,50 

17.02.02 

ΤΓΡ 6327 (26%),  

ΟΓΟ 4521Β (18%) 

ΤΓΡ 6804 (22%),  

ΤΓΡ 6069 (17%),  

ΤΓΡ 6622.1 (17%) 

12.14.01.47 110 
αξάληα πέληε θαη  

νγδόληα ιεπηά 
45,80 

17.02.03 

ΤΓΡ 6327 (23%),  

ΟΓΟ 4521Β (18%) 

ΤΓΡ 6804 (22%),  

ΤΓΡ 6069 (18%),  

ΤΓΡ 6622.3 (19%) 

12.14.01.50 160 
Πελήληα έλα θαη  

ηξηάληα ιεπηά 
51,30 

17.02.04 

ΤΓΡ 6327 (21%), 

ΟΓΟ 4521Β (17%) 

ΤΓΡ 6804 (21%),  

ΤΓΡ 6069 (18%),  

ΤΓΡ 6622.3 (23%) 

12.14.01.51 200 Πελήληα ηξία   53,00 

17.02.05 

ΤΓΡ 6327 (19%),  

ΟΓΟ 4521Β (17%) 

ΤΓΡ 6804 (20%),  

ΤΓΡ 6069 (18%),  

ΤΓΡ 6622.3 (26%) 

12.14.01.53 250 
Πελήληα νθηώ θαη 

εβδνκήληα ιεπηά 
58,70 

17.02.06 

ΤΓΡ 6081.1 (13%),  

ΤΓΡ 6327 (14%),  

ΟΓΟ 4521Β (15%) 

ΤΓΡ 6804 (18%),  

ΤΓΡ 6069 (17%),  

ΤΓΡ 6622.3 (23%) 

12.14.01.55 315 Δβδνκήληα 70,00 

17.02.07 

ΤΓΡ 6081.1 (13%),  

ΤΓΡ 6327 (11%), 

ΟΓΟ 4521Β (12%) 

ΤΓΡ 6804 (15%),  

ΤΓΡ 6068 (12%),  

ΤΓΡ 6069 (15%),  

ΤΓΡ 6622.3 (22%) 

12.14.01.56 355 

Δβδνκήληα ελληά   

θαη ελελήληα  

ιεπηά 

79,90 
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Άξζξν 18ν 

Σνπνζέηεζε αγσγνύ από πνιπαηζπιέλην κε ηελ εθαξκνγή ηερληθώλ δνλεηηθήο δηείζδπζεο (ή 

νξηδόληηαο δηάηξεζεο) γηα ηε δηέιεπζε δηθηύσλ ρσξίο ηνκή ηνπ εδάθνπο 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.14,  

ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 5.05.02, ΠΣΤΔ 12.14.01 

Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην (PE 100) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά EN 12201 – 2, 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ DN, κε ηελ εθαξκνγή ηερληθψλ δνλεηηθήο δηείζδπζεο γηα ηε δηέιεπζε δηθηχσλ ρσξίο 

ηνκή, ππφ ην νδφζηξσκα νδψλ θαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο, ζε θαηάιιεια πξνο ηνχην εδάθε θαη ζε 

νπνηνδήπνηε βάζνο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, θαηαζθεπαδφκελνπ ελ μεξψ ή ελ χδαηη, ζχκθσλα κε ηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-04-01 "Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ δηθηχσλ ρσξίο δηάλνημε νξχγκαηνο κε 

εθαξκνγή κεζφδσλ εθηφπηζεο ηνπ εδαθηθνχ πιηθνχ". 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη: 

 Η κεηαθνξά επί ηφπνπ, θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά 

ηε θνξηνεθθφξησζε θαη εγθαηάζηαζε – ζπλαξκνιφγεζε ηνπ εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πξνψζεζεο θαη ησλ 

θηλεηεξίσλ δηαηάμεψλ ηνπ (γελλήηξηεο, πδξαπιηθέο αληιίεο θ.ι.π.) θαη ε απνζπλαξκνιφγεζε θαη 

απνθνκηδή ηνπ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζσιελνπξγηθψλ εξγαζηψλ ηνπ δηθηχνπ, θαζψο θαη ε ζπιινγή 

θαη απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

 Η δαπάλε γηα ηε δηάλνημε πηινηηθήο νπήο, πνπ εθηειείηαη κε πεξηζηξνθηθφ – θξνπζηηθφ γεσηξχπαλν, ε 

δαπάλε γηα δνθηκαζηηθέο ηνκέο, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη απνηχπσζε εκπνδίσλ θαη ε θαηαγξαθή θαη 

παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηάηξεζεο. Η δαπάλε πηινηηθήο νπήο γηα ην κήθνο πξνζέγγηζεο ζην 

επηζπκεηφ βάζνο είλαη αλνηγκέλε ζην κέηξν κήθνπο ηνπ ζσιήλα χδξεπζεο, πνπ ρξεηάδεηαη 

αλαθαηαζθεπή ή θαηαζθεπή. 

 Η δαπάλε γηα ηε δηεχξπλζε ηεο πηινηηθήο νπήο κέρξη δηάκεηξν ίζε κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν ηνπ 

ζσιήλα χδξεπζεο. 

 Η δαπάλε γηα ηε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ 

ζσιήλσλ απφ ΡΔ, ε πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα αλαιψζηκα, ε πξνζέγγηζε 

ησλ ζσιήλσλ ζηε ζέζε ηνπνζέηεζεο θαη ε ζχλδεζή ηνπο κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt 

welding) θαη γεληθά φιεο νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζή ηνπο ζην έξγν κέζσ ηνπ 

εηδηθνχ εμνπιηζκνχ πξνψζεζεο. 

 Η δαπάλε γηα ηηο εξγαζίεο εθζθαθήο ζε θάζε είδνπο έδαθνο θαη ηελ θαηαζθεπή ησλ θξεάησλ 

πξνζπέιαζεο (εθζθαθέο ησλ βνεζεηηθψλ νξπγκάησλ αλάληε θαη θαηάληε ηεο δηάηξεζεο), ζχκθσλα κε 

ηα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ 

ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή 

ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
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Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη απηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη φιεο νη ηππηθέο δηαπιαηχλζεηο (κνπξηάηδεο). 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη 

νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα.  

 Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη ην θφζηνο 

ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

 

 Η δαπάλε γηα ηελ επίρσζε κε ζξαπζηφ πιηθφ ησλ θξεάησλ πξνζπέιαζεο κεηά ην πέξαο ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθφ 

πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. 

 Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

 Η απνηχπσζε ηνπ λένπ αγσγνχ ζε ζρέδην: 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνχ ζε ραξηί θαη ηε 

δεκηνπξγία ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 
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πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ησλ 

πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Η επηκέηξεζε γίλεηαη ζε ηξέρνληα κέηξα (κκ) ηνπνζεηεζέληνο κε ηε κεζνδνινγία απηή αγσγνχ, κεηαμχ ησλ 

θφκβσλ αξρήο θαη πέξαηνο απηνχ. 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο (κκ) ηνπνζεηεζέληνο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην (PE 100) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο 

θαηά EN 12201 – 2, αλά νλνκαζηηθή δηάκεηξν ηνπνζεηεζέληνο αγσγνχ DN: 

 

18.01 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DΝ = 110 mm 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6082.1 (64%), ΤΓΡ 6068 (12%), ΟΓΟ 4521Β (24%) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δλελήληα νθηώ θαη ηξηάληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 98,30 

 

18.02 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DΝ = 160 mm 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6082.1 (70%), ΤΓΡ 6068 (10%), ΟΓΟ 4521Β (20%) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ δέθα ηέζζεξα θαη πελήληα ιεπηά  

Αξηζκεηηθψο: 114,50 

 

18.03 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DΝ = 200 mm 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6082.1 (82%), ΟΓΟ 4521Β (18%) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ ηξηάληα επηά θαη πελήληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 137,50 

 

18.04 Ολνκαζηηθήο δηακέηξνπ DΝ = 250 mm 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6082.1 (85%), ΟΓΟ 4521Β (15%) 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηόλ πελήληα ηέζζεξα θαη ζαξάληα ιεπηά 

Αξηζκεηηθψο: 154,40 

 

Άξζξν 19ν 

Καηαζθεπή επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ δηθηύνπ κε ραιπβδνζσιήλεο θαηά ηελ εθηέιεζε 

ζπνξαδηθώλ έξγσλ 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 12.18.02 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6630.1 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε θαηά κήθνο ηνπ έξγνπ θαη πιήξε εγθαηάζηαζε επζπγξάκκσλ 

ηκεκάησλ δηθηχνπ κε ραιπβδνζσιήλεο ειηθνεηδνχο ή θαηά κήθνο ξαθήο απφ ράιπβα S235J (St 37 – 2), αιιά 

ρσξίο ηελ αμία ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ πάζεο θχζεσο θαη ηνπ εγθηβσηηζκνχ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Η θφξησζε, εθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, θαζψο θαη ε κεηαθνξά ησλ ζσιήλσλ απφ νπνηαδήπνηε απνζήθε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

β. Η πξνζέγγηζε, νη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε πιήξεο εγθαηάζηαζε θαη ζπγθφιιεζε ησλ επζπγξάκκσλ 

ηκεκάησλ ησλ ζσιήλσλ, ε απνθαηάζηαζε ηεο κφλσζεο ζηηο ζέζεηο ζπγθφιιεζεο, θαζψο θαη φινη νη 

έιεγρνη ζηεγαλφηεηαο θαη δνθηκέο πνπ απαηηνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

γ. Η πξνκήζεηα, θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ 

θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ. 

δ. Η απνηχπσζε λένπ αγσγνχ ζε ζρέδην 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνχ ζε ραξηί θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ λένπ αγσγνχ ζε ραξηί θαη ηε 

δεκηνπξγία ςεθηαθνχ αξρείνπ ηνπ αγσγνχ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ράιπβα κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, θαζψο θαη ε 

θαηαζθεπή ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (θακπχιεο, δηαθιαδψζεηο θιπ) θαη ν εγθηβσηηζκφο ηνπ νξχγκαηνο, δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξφλ άξζξν, αιιά ηηκνινγνχληαη ηδηαηηέξσο κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. 

Δπηκέηξεζε αλά ρηιηφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο 

ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm³, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ 

ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. 

Παξαηίζεληαη ελδεηθηηθά ζηνηρεία ζπλήζσλ δηαηνκψλ ραιπβδνζσιήλσλ. 

Dνλνκ. 

(mm) 

Dεμση. 

(mm) 

πάρνο 

(mm) 
kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57 

Φ 300 323.8 5.0 39.34 

Φ 400 406.4 4.5 44.64 

Φ 400 406.4 5.2 51.49 

Φ 500 508 5.0 62.07 

Φ 500 508 6.4 78.62 

Φ 600 609.6 5.6 83.48 

Φ 600 609.6 7.1 105.72 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ ζσιήλα νπνηαζδήπνηε δηαηνκήο, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δλελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 0,90 
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Άξζξν 20ν 

Κακπύιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 12.19 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6630.1 

Κακπχιεο, ζπζηνιέο θαη ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ, απφ ηεκάρηα ραιπβδνζσιήλσλ ειηθνεηδνχο ή θαηά 

κήθνο ξαθήο, απφ ράιπβα S235J (St 37 – 2), ηνπ ηδίνπ ηχπνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

επζπγξάκκσλ ηκεκάησλ ηνπ δηθηχνπ, κε ηε κεηαθνξά επί ηφπνπ, ηελ θνπή ηεκαρίσλ θαη ηνκέσλ γηα ηε 

δηακφξθσζε ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ, ηε ζπγθφιιεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο κφλσζεο ζηηο ζέζεηο 

ζπγθνιιήζεσλ θαη ηνλ θαηαβηβαζκφ ζην φξπγκα γηα ηε ζχλδεζε κε ην ήδε θαηαζθεπαζζέλ ηκήκα ηνπ 

δηθηχνπ. 

Δπηκέηξεζε αλά ρηιηφγξακκν ραιπβδνειάζκαηνο (kg) κε βάζε ηελ νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη ην πάρνο 

ειάζκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, κε εηδηθφ βάξνο 7,85 gr/cm³, ρσξίο ζπλππνινγηζκφ 

ηνπ βάξνπο ηεο κφλσζεο. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ρηιηφγξακκν (kg) αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ηεο εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο κνλψζεσο ησλ ζσιήλσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γύν θαη πελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 2,50 

 

Άξζξν 21ν 

Σνπνζέηεζε δηθιείδσλ ρπηνζηδεξώλ ζπξηαξσηώλ κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

21.01 Πιήξεο ηνπνζέηεζε δηθιείδαο επί λένπ αγσγνχ  εληφο αλνηθηνχ νξχγκαηνο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 13.03.03 

Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ρπηνζηδεξήο ζπξηαξσηήο κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη κε σηίδεο δηθιείδαο, 

νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, επί λένπ αγσγνχ, εληφο αλνηθηνχ δηακνξθσκέλνπ νξχγκαηνο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 13.03.03: 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, πξνζέγγηζε, θαηαβίβαζε, ηελ αληηθαηάζηαζε εληφο 

πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ ή ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ζηε λέα ζσιελνγξακκή θαη ηηο δνθηκέο 

ιεηηνπξγίαο ζπξηαξσηήο δηθιείδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, κε ειαζηηθή έκθξαμε, κε σηίδεο, 

νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-02 

"Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εθθφξησζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, φπσο ηεο ρπηνζηδεξάο ζπξηαξσηήο κε ειαζηηθή 

έκθξαμε θαη κε σηίδεο δηθιείδαο νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ 

ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ θαη ραιχβδηλσλ ελσηηθψλ (σηίδεο, παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο, 

γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, πεξηθφριηα) θηι, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα, 

θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε φισλ ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ, πιηθψλ ή 

κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ή εγθαηάζηαζε ηεο δηθιείδαο. 
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2. Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηεο δηθιείδαο, κεηά ησλ 

εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ, ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ ελσηηθψλ, ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαηαθφξπθνπ νδεγνχ (ζσιήλα) πξνέθηαζεο ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ 

βαλνθξεαηίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε θαη εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε 

ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο. 

3. Η ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ δαθηπιηδηνχ κε ελζσκαησκέλν αηζζεηήξα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

δηθιείδαο. 

4. Οη δνθηκέο θαη έιεγρνη πηέζεσο. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

β. Η απνηχπσζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο κηαο δηθιείδαο ζε ραξηί θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο κίαο δηθιείδαο ζε ραξηί θαη 

ηε δεκηνπξγία αηνκηθνχ ςεθηαθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εξγαζία ηεο απνηχπσζεο ηεο ζέζεο ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο πξέπεη λα 

γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο θαηάζηαζεο, ηνλ έιεγρν γηα εκθαλή δηαξξνή θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε φπνηαο άιιεο εξγαζίαο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

δηθιείδαο, ή επηζθεπήο δηαξξνήο, ή αληηθαηάζηαζεο δηθιείδαο, ή αλπςσθαηαβίβαζεο θξεαηίνπ 

θξηζεί απαξαίηεηε. Δπνκέλσο απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ θξεαηίνπ ζα γίλεηαη, εθφζνλ ε δηθιείδα 

είλαη έηνηκε γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη δελ απαηηείηαη θακία άιιε επέκβαζε ζε απηήλ. 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) δηθιείδαο ζπξηαξσηήο, κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη σηίδεο, νλνκαζηηθήο 

πίεζεο 16 atm θαη αλά νλνκαζηηθή δηάκεηξν αγσγνχ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε, θαζ' φια έηνηκε γηα ηελ 

πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο: 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

δηθιείδσλ 

Ολνκαζηηθή 

δηάκεηξνο  

DN (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

21.01.01 
ΤΓΡ 6651.1 (86%),  

ΤΓΡ 113 (14%) 
13.03.03.02 80 

αξάληα ηέζζεξα 

θαη  

εβδνκήληα ιεπηά 

44,70 

21.01.02 
ΤΓΡ 6651.1 (86%), 

ΤΓΡ 113 (14%) 
13.03.03.03 100 

αξάληα ηέζζεξα 

θαη  

ελελήληα ιεπηά 

44,90 

21.01.03 
ΤΓΡ 6651.1 (88%),  

ΤΓΡ 113 (12%) 
13.03.03.05 150 

Πελήληα ηέζζεξα 

θαη ηξηάληα ιεπηά 
54,30 

21.01.04 
ΤΓΡ 6651.1 (91%),  

ΤΓΡ 113 (9%) 
13.03.03.07 200 

Δμήληα νθηώ θαη 

δέθα ιεπηά 
68,10 

21.01.05 ΤΓΡ 6651.1 (100%) 13.03.03.08 250 Ογδόληα ηέζζεξα 84,00 

21.01.06 ΤΓΡ 6651.1 (100%) 13.03.03.09 300 Δθαηόλ ηξία 103,00 
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21.02 Σνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε δηθιείδαο επί πθηζηάκελνπ αγσγνχ θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ 

έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 

5.05.02, ΠΣΤΔ 13.03.03 

Γηα ηελ πιήξε ηνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε ρπηνζηδεξήο ζπξηαξσηήο κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη κε 

σηίδεο δηθιείδαο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, επί πθηζηάκελνπ αγσγνχ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη 

δηακέηξνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 13.03.03: 

Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο κε σηίδεο, νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά, εθθφξησζε, πξνζέγγηζε, θαηαβίβαζε, ηελ αληηθαηάζηαζε εληφο 

πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ ή ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε ζηε λέα ζσιελνγξακκή, θαη ηηο δνθηκέο 

ιεηηνπξγίαο ζπξηαξσηήο δηθιείδαο κε θέιπθνο απφ ρπηνζίδεξν, κε ειαζηηθή έκθξαμε, κε σηίδεο, 

νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-06-07-02 

"Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο". 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, εθθφξησζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, φπσο ηεο ρπηνζηδεξάο ζπξηαξσηήο κε ειαζηηθή 

έκθξαμε θαη κε σηίδεο δηθιείδαο νλνκαζηηθήο πίεζεο 16 atm, ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ 

ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ θαη ραιχβδηλσλ ελσηηθψλ (σηίδεο, παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο, 

γαιβαληζκέλνη θνριίεο ζηεξέσζεο, πεξηθφριηα) θηι, θαζψο θαη ε πξνκήζεηα, 

θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη ρξήζε φισλ ησλ ινηπψλ εμαξηεκάησλ, πιηθψλ ή 

κεραλεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ή εγθαηάζηαζε ηεο δηθιείδαο. 

Δπίζεο πεξηιακβάλεηαη ε εξγαζία ηεο αθαίξεζεο ηεο πξνο αληηθαηάζηαζε δηθιείδαο θαη ε 

παξάδνζή ηεο ζηηο απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

2. Η δαπάλε ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ πιήξε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηεο δηθιείδαο, κεηά ησλ 

εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ ηεκαρίσλ, ραιχβδηλσλ ή ρπηνζηδεξψλ ελσηηθψλ, ηελ 

ηνπνζέηεζε ηνπ θαηαθφξπθνπ νδεγνχ (ζσιήλα) πξνέθηαζεο ηνπ θαιχκκαηνο θαη ηνπ 

βαλνθξεαηίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε θαη εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε 

ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο. 

3. Η ηνπνζέηεζε πιαζηηθνχ δαθηπιηδηνχ κε ελζσκαησκέλν αηζζεηήξα γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

δηθιείδαο. 

4. Οη δνθηκέο θαη έιεγρνη πηέζεσο. 

β. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 
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ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη ην θφζηνο 

ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Η απνηχπσζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο κηαο δηθιείδαο ζε ραξηί θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο κίαο δηθιείδαο ζε ραξηί θαη 

ηε δεκηνπξγία αηνκηθνχ ςεθηαθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε εξγαζία ηεο απνηχπσζεο ηεο ζέζεο ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο πξέπεη λα 

γίλεηαη κεηά ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο ηεο θαηάζηαζεο, ηνλ έιεγρν γηα εκθαλή δηαξξνή θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε φπνηαο άιιεο εξγαζίαο απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

δηθιείδαο, ή επηζθεπήο δηαξξνήο, ή αληηθαηάζηαζεο δηθιείδαο, ή αλπςσθαηαβίβαζεο θξεαηίνπ 
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θξηζεί απαξαίηεηε. Δπνκέλσο απνηχπσζε ηεο ζέζεο ηνπ θξεαηίνπ ζα γίλεηαη, εθφζνλ ε δηθιείδα 

είλαη έηνηκε γηα πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία θαη δελ απαηηείηαη θακία άιιε επέκβαζε ζε απηήλ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή ελφο ηεκαρίνπ (ηεκ) δηθιείδαο ζπξηαξσηήο, κε ειαζηηθή έκθξαμε θαη σηίδεο, νλνκαζηηθήο 

πίεζεο 16 atm θαη αλά νλνκαζηηθή δηάκεηξν αγσγνχ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλε, θαζ' φια έηνηκε γηα ηελ 

πιήξε θαη θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο: 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

δηθιείδσλ 

Ολνκαζηηθή 

δηάκεηξνο  

DN (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

21.02.01 

ΤΓΡ 6081.1 (11%) 

ΤΓΡ 6804 (15%),  

ΟΓΟ 4521Β (12%) 

ΤΓΡ 6068 (22%),  

ΤΓΡ 6651.1 (40%) 

13.03.03.02 80 

Δθαηόλ πελήληα 

ελληά θαη είθνζη 

ιεπηά 

159,20 

21.02.02 

ΤΓΡ 6081.1 (11%) 

ΤΓΡ 6804 (15%),  

ΟΓΟ 4521Β (12%) 

ΤΓΡ 6068 (22%),  

ΤΓΡ 6651.1 (40%) 

13.03.03.03 100 

Δθαηόλ πελήληα 

ελληά  θαη ζαξάληα 

ιεπηά 

159,40 

21.02.03 

ΤΓΡ 6804 (15%),  

ΟΓΟ 4521Β (13%) 

ΤΓΡ 6068 (22%),  

ΤΓΡ 6651.1 (50%) 

13.03.03.05 150 
Δθαηόλ εμήληα νθηώ 

θαη νγδόληα ιεπηά 
168,80 

21.02.04 

ΤΓΡ 6804 (16%),  

ΤΓΡ 6068 (28%),  

ΤΓΡ 6651.1 (56%) 

13.03.03.07 200 
Γηαθόζηα δέθα θαη 

ηξηάληα ιεπηά 
210,30 

21.02.05 

ΤΓΡ 6804 (14%),  

ΤΓΡ 6068 (25%),  

ΤΓΡ 6651.1 (61%) 

13.03.03.08 250 
Γηαθόζηα είθνζη έμη 

θαη είθνζη ιεπηά 
226,20 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

δηθιείδσλ 

Ολνκαζηηθή 

δηάκεηξνο  

DN (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

21.02.06 

ΤΓΡ 6804 (13%),  

ΤΓΡ 6068 (22%),  

ΤΓΡ 6651.1 (65%) 

13.03.03.09 300 

Γηαθόζηα ζαξάληα 

πέληε θαη είθνζη 

ιεπηά 

245,20 

 

 

Άξζξν 22ν      

Πιήξεο δηακόξθσζε ζύλδεζεο λένπ αγσγνύ ύδξεπζεο ζε πθηζηάκελν εθηόο ιεηηνπξγίαο αγσγό 

από νπνηνδήπνηε πιηθό εθηόο ΡΔ κε παξεκβνιή ‘ΣΑΤ’ 

 

22.01 Τδξαπιηθή εξγαζία δηακφξθσζεο ζχλδεζεο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.15 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ-4 

Γηα ηελ πδξαπιηθή εξγαζία κεκνλσκέλεο δηακφξθσζεο ζχλδεζεο πθηζηάκελνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο 

αγσγνχ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ 

ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ (παξεκβνιή ηαπ). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξγαζία απηή εθηειείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί (δηακνξθσκέλν φξπγκα) απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζπλεξγείν (πρ Σκήκαηα 

πληήξεζεο Σνκέσλ, Σξίηνο Φνξέαο,  ή απνδεκηψλνληαη  κε άιια άξζξα  ηνπ παξφληνο  ηηκνινγίνπ). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.15: 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν εθηφο ιεηηνπξγίαο αγσγφ απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ πιελ ΡΔ , κε παξεκβνιή ηαπ ή θαηάιιεινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν αγσγφ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, ν 

νπνίνο έρεη απνκνλσζεί ηνπηθά απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η απνθάιπςε ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ θαη ν επηκειήο εμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ζηε ζέζε ηεο 

λέαο ζχλδεζεο (ιηκάξηζκα θ.ι.π.). 

2. Η αθξηβήο ράξαμε ησλ ηρλψλ ηνκήο ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ κε θαηάιιειν εξγαιείν θαη ε 

απνθνπή ηνπ απαηηνπκέλνπ ηκήκαηνο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ ζχλδεζεο κε 

ρξήζε θαηάιιεινπ θνπηηθνχ. 

3. Η άληιεζε ησλ πηζαλψο ππαξρφλησλ πδάησλ απφ ην φξπγκα κε θνξεηή αληιία, κέρξη ηελ 

παχζε εθξνήο απφ ην απνκνλσζέλ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ. 

4. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θιαληδσηνχ ηαπ, θιαληδψλ άθξσλ αγσγνχ, ειαζηηθψλ παξεκβπζκάησλ 

ζηεγάλσζεο, γαιβαληζκέλσλ θνριηψλ ζηεξέσζεο θ.ι.π. απαηηνχκελσλ εμαξηεκάησλ θαη 

κηθξνυιηθψλ γηα ηε ζχλδεζε. 

5. Η εξγαζία ζχλδεζεο ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ, ν έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηαο ηεο ζχλδεζεο (κε 

άλνηγκα ησλ βαλψλ απνκφλσζεο ηνπ θιάδνπ ηνπ δηθηχνπ) θαη ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ δηαξξνψλ. 

6. Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ζχλδεζκνη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 
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Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο πθηζηακέλσλ αγσγψλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ κε λέν αγσγφ 

νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ, κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, θαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα 

ζθίηζα ηνπ Παξαξηήκαηνο IΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (ρέδηα Α 1.  Α2)  

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙI ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ε νπνία απνδεκηψλεηαη μερσξηζηά κε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ 21. 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο: 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

ρεηηθά 

άξζξα 

ΠΣΤΔ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

22.01.01 16.15.01 100 
Δθαηόλ ηξηάληα δύν θαη 

εβδνκήληα ιεπηά 
132,70 

22.01.02 16.15.02 150 
Δθαηόλ πελήληα θαη 

ελελήληα ιεπηά 
150,90 

22.01.03 16.15.03 200 
Δθαηόλ εμήληα δύν θαη 

δέθα ιεπηά 
162,10 

22.01.04 16.15.04 250 
Δθαηόλ εβδνκήληα επηά 

θαη εβδνκήληα ιεπηά 
177,70 

22.01.05 16.15.04 300 
Δθαηόλ ελελήληα επηά 

θαη εβδνκήληα ιεπηά 
197,70 

 

22.02 Πιήξεο δηακφξθσζε ζχλδεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 

5.05.02, ΠΣΤΔ 5.07, ΠΣΤΔ 16.15 

Γηα κηα πιήξε κεκνλσκέλε δηακφξθσζε ζχλδεζεο πθηζηάκελνπ εθηφο ιεηηνπξγίαο αγσγνχ απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ πιελ ΡΔ, κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ 

ζπλδέζκσλ θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ (παξεκβνιή ηαπ). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.15: 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν εθηφο ιεηηνπξγίαο αγσγφ απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ πιελ ΡΔ κε παξεκβνιή ηαπ ή θαηάιιεινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν αγσγφ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, ν 

νπνίνο έρεη απνκνλσζεί ηνπηθά απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η απνθάιπςε ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ θαη ν επηκειήο εμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ηνπ ζηε ζέζε 

ηεο λέαο ζχλδεζεο (ιηκάξηζκα θ.ι.π.). 
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2. Η αθξηβήο ράξαμε ησλ ηρλψλ ηνκήο ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ κε θαηάιιειν εξγαιείν θαη ε 

απνθνπή ηνπ απαηηνπκέλνπ ηκήκαηνο, γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ ζχλδεζεο 

κε ρξήζε θαηάιιεινπ θνπηηθνχ. 

3. Η άληιεζε ησλ πηζαλψο ππαξρφλησλ πδάησλ απφ ην φξπγκα κε θνξεηή αληιία, κέρξη ηελ 

παχζε εθξνήο απφ ην απνκνλσζέλ ηκήκα ηνπ δηθηχνπ. 

4. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ θιαληδσηνχ ηαπ, θιαληδψλ άθξσλ αγσγνχ, ειαζηηθψλ 

παξεκβπζκάησλ ζηεγάλσζεο, γαιβαληζκέλσλ θνριηψλ ζηεξέσζεο θ.ι.π. απαηηνχκελσλ 

εμαξηεκάησλ θαη κηθξνυιηθψλ γηα ηε ζχλδεζε. 

5. Η εξγαζία ζχλδεζεο ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ, ν έιεγρνο ηεο ζηεγαλφηεηαο ηεο ζχλδεζεο (κε 

άλνηγκα ησλ βαλψλ απνκφλσζεο ηνπ θιάδνπ ηνπ δηθηχνπ) θαη ε απνθαηάζηαζε ηπρφλ 

δηαξξνψλ. 

6. Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ζχλδεζκνη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο πθηζηακέλσλ αγσγψλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ πιελ PE 

κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, 

θαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζθίηζα ηνπ Παξαξηήκαηνο IΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (ρέδηα Α 1.  

Α2). 

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 1 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙI ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ε νπνία απνδεκηψλεηαη μερσξηζηά κε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ21. 

 

β. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ 

απαηηνχληαη), ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο 
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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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 
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απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη ην θφζηνο 

ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

 
δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.07: 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο.  
-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο: 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

ζπλδέζεσλ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

22.02.01 

ΟΓΟ 4521Β (12%),  

ΤΓΡ 6804 (15%),  

ΤΓΡ 6069 (13%),  

ΗΛΜ-4 (60%) 

16.15.01 100 

Σξηαθόζηα  

είθνζη ελληά θαη 

πελήληα ιεπηά 

329,50 

22.02.02 
ΤΓΡ 6804 (18%),  

ΗΛΜ-4 (82%) 
16.15.02 150 

Σξηαθόζηα  

πελήληα έλα θαη 

εβδνκήληα 

ιεπηά 

351,70 

22.02.03 
ΤΓΡ 6804 (17%),  

ΗΛΜ-4 (83%) 
16.15.03 200 

Σξηαθόζηα  

εβδνκήληα θαη 

νγδόληα ιεπηά 

370,80 

22.02.04 
ΤΓΡ 6804 (16%),  

ΗΛΜ-4 (84%) 
16.15.04 250 

Σξηαθόζηα  

ελελήληα θαη 

ζαξάληα ιεπηά 

390,40 

22.02.05 
ΤΓΡ 6804 (14%),  

ΗΛΜ-4 (86%) 
16.15.04 300 

Σεηξαθόζηα δέθα  

ηέζζεξα θαη 

είθνζη  ιεπηά 

414,20 

 

Άξζξν 23ν 

Γηακόξθσζε ζύλδεζεο λένπ αγσγνύ ύδξεπζεο ζε πθηζηάκελν ελ ιεηηνπξγία αγσγό (πιελ 

αγσγώλ από πνιπαηζπιέλην) κε ρξήζε αλνμείδσηνπ καλζόλ θαη εθαξκνγή ηεο κεζόδνπ ηεο 

δηάηξεζεο ππό πίεζε           

23.01 Τδξαπιηθή εξγαζία δηακφξθσζεο ζχλδεζεο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.16 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6630.1 

Γηα ηελ εξγαζία κεκνλσκέλεο δηακφξθσζεο ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν, 

απνηεινχκελν απφ ζσιήλεο νπνπδήπνηε πιηθνχ, εθηφο απφ πνιπαηζπιέλην, κε ρξήζε αλνμείδσηνπ 

θνριησηνχ πεξηβιήκαηνο (καλζφλ) θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο δηάηξεζεο ππφ πίεζεο (κε 

θαηάιιειε πξνο ηνχην θνξεηή ζπζθεπή), ρσξίο απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο επί ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε επέκβαζε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξγαζία απηή εθηειείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζπλεξγείν (πρ Σκήκαηα πληήξεζεο Σνκέσλ, 

Σξίηνο Φνξέαο,  ή απνδεκηψλνληαη  κε άιια άξζξα  ηνπ παξφληνο  ηηκνινγίνπ). 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.16: 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν ελ ιεηηνπξγία αγσγφ (πιελ αγσγψλ 

απφ πνιπαηζπιέλην) κε ρξήζε αλνμείδσηνπ καλζφλ θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο δηάηξεζεο ππφ 

πίεζε 
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Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν, απνηεινχκελν απφ ζσιήλεο 

νπνπδήπνηε πιηθνχ, εθηφο απφ πνιπαηζπιέλην (ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 

"Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ζε πθηζηάκελν, επίζεο απφ 

ΡΔ, ν νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ"), κε ρξήζε 

αλνμείδσηνπ θνριησηνχ πεξηβιήκαηνο (καλζφλ) θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο δηάηξεζεο ππφ 

πίεζεο (κε θαηάιιειε πξνο ηνχην θνξεηή ζπζθεπή), ρσξίο απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, επί 

ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε επέκβαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο απηψλ, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζχλδεζεο (καλζφλ, δηθιείδαο 

απνκφλσζεο, θιαληδψλ θαηαιιήισλ γηα ην πιηθφ ηνπ λένπ ζσιήλα θ.ι.π.). 

2. Η πξνζθφκηζε, ρξήζε θαη απνθφκηζε ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο δηάηξεζεο ζσιήλσλ ππφ πίεζε 

(ζηεγαλνχ ηχπνπ, κε πνηεξνηξχπαλν) θαη ησλ βνεζεηηθψλ κέζσλ ζηήξημεο θαη ζηαζεξνπνίεζήο 

ηεο. 

3. Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ καλζφλ 

(θαζαξηζκφο, ιηκάξηζκα θ.ι.π.). 

4. Η ηνπνζέηεζε ηνπ καλζφλ θαη ηεο δηθιείδαο απνκφλσζεο, ε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο, ε δηάηξεζε 

ηνπ ζσιήλα κε ζπγθξάηεζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηνηρψκαηνο ζην πνηεξνηξχπαλν, ε 

απνκάθξπλζε ηεο ζπζθεπήο θαη ε ζχλδεζε ηεο θιάληδαο έλσζεο ηνπ λένπ αγσγνχ. 

5. Σα αλάινγα καλζφλ δηαθιάδσζεο, θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο πθηζηακέλσλ αγσγψλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ πιελ PE κε 

λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε αλνμείδσηνπ καλζφλ δηαθιάδσζεο θαη κε 

δηάηξεζε ππφ πίεζε κε ρξήζε κεραλήο Müller ρσξίο απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, θαίλεηαη ζηα 

ζπλεκκέλα ζθίηζα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (ζρέδηα Β1, Β2).  

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.  

εκεηψλεηαη φηη εάλ ν πθηζηάκελνο αγσγφο είλαη κηθξφηεξεο δηαηνκήο απφ 100, ηφηε ε παξαπάλσ 

ζπλδεζκνινγία πιεξψλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ γηα πθηζηάκελν αγσγφ 100. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ε νπνία απνδεκηψλεηαη μερσξηζηά κε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ 21. 

 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο: 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

ρεηηθά 

άξζξα 

ΠΣΤΔ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

23.01.01 16.16.01 100 
Δβδνκήληα έλα θαη  

δέθα ιεπηά 
71,10 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

ρεηηθά 

άξζξα 

ΠΣΤΔ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

23.01.02 16.16.02 150 
Δβδνκήληα ελλέα θαη  

ηξηάληα ιεπηά 
79,30 

23.01.03 16.16.03 200 
Δλελήληα ελλέα θαη 

εβδνκήληα ιεπηά 
99,70 

23.01.04 16.16.03 250 
Δθαηόλ πελήληα έμη θαη  

δέθα ιεπηά 
156,10 

23.01.05 16.16.03 300 
Δθαηόλ νγδόληα δύν θαη  

δέθα ιεπηά 
182,10 

 

23.02 Πιήξεο δηακφξθσζε ζχλδεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 

5.05.02, ΠΣΤΔ 5.07, ΠΣΤΔ 16.16 

Γηα κηα πιήξε κεκνλσκέλε δηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν, 

απνηεινχκελν απφ ζσιήλεο νπνπδήπνηε πιηθνχ, εθηφο απφ πνιπαηζπιέλην, κε ρξήζε αλνμείδσηνπ 

θνριησηνχ πεξηβιήκαηνο (καλζφλ) θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο δηάηξεζεο ππφ πίεζεο (κε 

θαηάιιειε πξνο ηνχην θνξεηή ζπζθεπή), ρσξίο απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο επί ηνπ νπνίνπ 

γίλεηαη ε επέκβαζε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.16: 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν ελ ιεηηνπξγία αγσγφ (πιελ 

αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην) κε ρξήζε αλνμείδσηνπ καλζφλ θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο 

δηάηξεζεο ππφ πίεζε 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν, απνηεινχκελν απφ ζσιήλεο 

νπνπδήπνηε πιηθνχ, εθηφο απφ πνιπαηζπιέλην (ζηελ πεξίπησζε απηή έρεη εθαξκνγή ην άξζξν 

"Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ πνιπαηζπιέλην (ΡΔ) ζε πθηζηάκελν, επίζεο 

απφ ΡΔ, ν νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ηνπνζέηεζε εηδηθνχ ηεκαρίνπ"), κε ρξήζε 

αλνμείδσηνπ θνριησηνχ πεξηβιήκαηνο (καλζφλ) θαη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηεο δηάηξεζεο ππφ 

πίεζεο (κε θαηάιιειε πξνο ηνχην θνξεηή ζπζθεπή), ρσξίο απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, 

επί ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε επέκβαζε. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη 

εμαξηεκάησλ ζχλδεζεο απηψλ, γηα ηε δηακφξθσζε ηεο ζχλδεζεο (καλζφλ, δηθιείδαο 

απνκφλσζεο, θιαληδψλ θαηαιιήισλ γηα ην πιηθφ ηνπ λένπ ζσιήλα θ.ι.π.). 

2. Η πξνζθφκηζε, ρξήζε θαη απνθφκηζε ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο δηάηξεζεο ζσιήλσλ ππφ πίεζε 

(ζηεγαλνχ ηχπνπ, κε πνηεξνηξχπαλν) θαη ησλ βνεζεηηθψλ κέζσλ ζηήξημεο θαη 

ζηαζεξνπνίεζήο ηεο. 

3. Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ καλζφλ 

(θαζαξηζκφο, ιηκάξηζκα θ.ι.π.). 
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4. Η ηνπνζέηεζε ηνπ καλζφλ θαη ηεο δηθιείδαο απνκφλσζεο, ε ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο, ε 

δηάηξεζε ηνπ ζσιήλα κε ζπγθξάηεζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ ηνηρψκαηνο ζην πνηεξνηξχπαλν, 

ε απνκάθξπλζε ηεο ζπζθεπήο θαη ε ζχλδεζε ηεο θιάληδαο έλσζεο ηνπ λένπ αγσγνχ. 

5. Σα αλάινγα καλζφλ δηαθιάδσζεο, θαζψο θαη φια ηα απαηηνχκελα εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα 

ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο πθηζηακέλσλ αγσγψλ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ πιελ PE κε 

λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ρξήζε αλνμείδσηνπ καλζφλ δηαθιάδσζεο θαη κε 

δηάηξεζε ππφ πίεζε κε ρξήζε κεραλήο Müller ρσξίο απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, θαίλεηαη ζηα 

ζπλεκκέλα ζθίηζα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (ζρέδηα Β1, Β2).  

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 2 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ε νπνία απνδεκηψλεηαη μερσξηζηά κε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ 21. 

εκεηψλεηαη φηη εάλ ν πθηζηάκελνο αγσγφο είλαη κηθξφηεξεο δηαηνκήο απφ 100, ηφηε ε 

παξαπάλσ ζπλδεζκνινγία πιεξψλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ άξζξνπ γηα πθηζηάκελν αγσγφ 100. 

β. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  
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Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, , ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 
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ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη ην θφζηνο 

ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.07: 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο.  
-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηε δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο:   

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

ζπλδέζεσλ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

23.02.01 

ΤΓΡ 6081.1 (13%),  

ΟΓΟ 4521Β (15%),  

ΤΓΡ 6804 (18%),  

ΤΓΡ 6069 (15%),  

ΤΓΡ 6630.1 (39%) 

16.16.01 100 

Γηαθόζηα  

εμήληα ηξία θαη 

νγδόληα ιεπηά 

263,80 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

ζπλδέζεσλ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

23.02.02 

ΤΓΡ 6081.1 (13%),  

ΟΓΟ 4521Β (13%),  

ΤΓΡ 6804 (16%),  

ΤΓΡ 6068 (12%),  

ΤΓΡ 6069 (13%),  

ΤΓΡ 6630.1 (33%) 

16.16.02 150 

Σξηαθόζηα επηά 

θαη ελελήληα 

ιεπηά 

307,90 

23.02.03 

ΤΓΡ 6081.1 (12%),  

ΟΓΟ 4521Β (12%),  

ΤΓΡ 6804 (14%),  

ΤΓΡ 6068 (12%),  

ΤΓΡ 6069 (12%),  

ΤΓΡ 6630.1 (38%) 

16.16.03 200 

Σξηαθόζηα ηξηάληα 

δύν θαη είθνζη 

ιεπηά 

332,20 

23.02.04 

ΤΓΡ 6081.1 (10%),  

ΟΓΟ 4521Β (10%), 

ΤΓΡ 6804 (12%),  

ΤΓΡ 6068 (11%),  

ΤΓΡ 6069 (10%),  

ΤΓΡ 6630.1 (47%) 

16.16.03 250 

Σεηξαθόζηα πέληε 

θαη  

είθνζη ιεπηά 

405,20 

23.02.05 

ΤΓΡ 6081.1 (12%),  

ΤΓΡ 6804 (14%),  

ΤΓΡ 6068 (13%),  

ΤΓΡ 6630.1 (61%) 

16.16.03 300 
Σεηξαθόζηα  

ηξηάληα έμη   
436,00 

 

Άξζξν 24ν 

ύλδεζε λένπ αγσγνύ ύδξεπζεο ζε πθηζηάκελν ραιύβδηλν δίθηπν ελ ιεηηνπξγία δηακέηξνπ 

250 θαη άλσ κε ηελ ηερληθή ηεο δηάηξεζεο ππό πίεζε 

24.01 Τδξαπιηθή εξγαζία δηακφξθσζεο ζχλδεζεο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.17 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6630.1 

Γηα ηελ εξγαζία δηακφξθσζεο κηαο κεκνλσκέλεο ζχλδεζεο πθηζηάκελνπ αγσγνχ ραιχβδηλνπ 

δηακέηξνπ 250 θαη άλσ, κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ηελ ηερληθή ηεο 

δηάηξεζεο ππφ πίεζε κε ρξήζε κεραλήο Müller. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξγαζία απηή εθηειείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζπλεξγείν (πρ Σκήκαηα πληήξεζεο Σνκέσλ, 

Σξίηνο Φνξέαο,  ή απνδεκηψλνληαη  κε άιια άξζξα  ηνπ παξφληνο  ηηκνινγίνπ). 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.17: 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν ραιχβδηλν δίθηπν ελ ιεηηνπξγία δηακέηξνπ 250 θαη 

άλσ κε ηελ ηερληθή ηεο δηάηξεζεο ππφ πίεζε 
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Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ ζε πθηζηάκελν ραιχβδηλν 

δίθηπν ελ ιεηηνπξγία, κε ηελ ηερληθή ηεο δηάηξεζεο ππφ πίεζε κε ρξήζε εηδηθήο πξνο ηνχην 

ζπζθεπήο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ραιχβδηλσλ ηεκαρίσλ 

θαη εμαξηεκάησλ, θιαληδψλ θαηαιιήισλ γηα ην πιηθφ ηνπ λένπ ζσιήλα θ.ι.π. 

2. Η πξνζθφκηζε, ρξήζε θαη απνθφκηζε ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο δηάηξεζεο ζσιήλσλ ππφ πίεζε 

(ζηεγαλνχ ηχπνπ, κε πνηεξνηξχπαλν) θαη ησλ βνεζεηηθψλ κέζσλ ζηήξημεο θαη ζηαζεξνπνίεζήο 

ηεο. 

3. Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ θαη ε ζπγθφιιεζε επ' απηνχ ηνπ εηδηθνχ 

ραιχβδηλνπ ηεκαρίνπ ζχλδεζεο κε θιαληδσηφ άθξν. 

4. Η ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο, ε δηάηξεζε ηνπ ζσιήλα κε ζπγθξάηεζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ 

ηνηρψκαηνο ζην πνηεξνηξχπαλν, ε απνκάθξπλζε ηεο ζπζθεπήο θαη ε ζχλδεζε ηεο θιάληδαο 

έλσζεο ηνπ λένπ αγσγνχ. 

5. Σα ραιχβδηλα εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ, ζα πξέπεη λα 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο πθηζηακέλσλ αγσγψλ απφ ράιπβα δηακέηξνπ 250 θαη 

άλσ κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ, κε δηάηξεζε ππφ πίεζε, κε ρξήζε κεραλήο 

Müller, θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρήκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ  ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (ρέδην Γ1-

Γ2). 

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 3 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ε νπνία απνδεκηψλεηαη μερσξηζηά κε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ 21. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο: 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

ρεηηθά 

άξζξα 

ΠΣΤΔ 

Γηάκεηξνο 

(mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

24.01.01 16.17.01 100 Δβδνκήληα νθηώ 78,00 

24.01.02 16.17.02 150 
Δθαηόλ δύν θαη  

ηξηάληα ιεπηά 
102,30 

24.01.03 16.17.03 200 
Δθαηόλ δεθαεπηά θαη 

ελελήληα ιεπηά 
117,90 

24.01.04 16.17.04 250 
Δθαηόλ ηξηάληα επηά θαη 

ελελήληα ιεπηά 
137,90 

24.01.05 16.17.04 300 
Δθαηόλ εμήληα ηξία θαη 

ελελήληα ιεπηά 
163,90 
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24.02 Πιήξεο δηακόξθσζε ζύλδεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθώλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 

5.05.02, ΠΣΤΔ 16.17 

Γηα κηα πιήξε κεκνλσκέλε ζχλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ ραιχβδηλνπ δηακέηξνπ 250 θαη άλσ, κε 

λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ κε ηελ ηερληθή ηεο δηάηξεζεο ππφ πίεζε κε ρξήζε 

κεραλήο Müller. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.17: 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε πθηζηάκελν ραιχβδηλν δίθηπν ελ ιεηηνπξγία δηακέηξνπ 300 

θαη άλσ κε ηελ ηερληθή ηεο δηάηξεζεο ππφ πίεζε 

Γηακφξθσζε ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ ζε πθηζηάκελν ραιχβδηλν 

δίθηπν ελ ιεηηνπξγία, κε ηελ ηερληθή ηεο δηάηξεζεο ππφ πίεζε κε ρξήζε εηδηθήο πξνο ηνχην 

ζπζθεπήο. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ ραιχβδηλσλ 

ηεκαρίσλ θαη εμαξηεκάησλ, θιαληδψλ θαηαιιήισλ γηα ην πιηθφ ηνπ λένπ ζσιήλα θ.ι.π. 

2. Η πξνζθφκηζε, ρξήζε θαη απνθφκηζε ηεο εηδηθήο ζπζθεπήο δηάηξεζεο ζσιήλσλ ππφ πίεζε 

(ζηεγαλνχ ηχπνπ, κε πνηεξνηξχπαλν) θαη ησλ βνεζεηηθψλ κέζσλ ζηήξημεο θαη 

ζηαζεξνπνίεζήο ηεο. 

3. Η πξνεηνηκαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ ππάξρνληνο αγσγνχ θαη ε ζπγθφιιεζε επ' απηνχ ηνπ 

εηδηθνχ ραιχβδηλνπ ηεκαρίνπ ζχλδεζεο κε θιαληδσηφ άθξν. 

4. Η ζχλδεζε ηεο ζπζθεπήο, ε δηάηξεζε ηνπ ζσιήλα κε ζπγθξάηεζε ηνπ απνθνπηνκέλνπ 

ηνηρψκαηνο ζην πνηεξνηξχπαλν, ε απνκάθξπλζε ηεο ζπζθεπήο θαη ε ζχλδεζε ηεο θιάληδαο 

έλσζεο ηνπ λένπ αγσγνχ. 

5. Σα ραιχβδηλα εηδηθά ηεκάρηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ, ζα 

πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο πθηζηακέλσλ αγσγψλ απφ ράιπβα δηακέηξνπ 250 θαη 

άλσ κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ, κε δηάηξεζε ππφ πίεζε, κε ρξήζε κεραλήο 

Müller, θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ζρήκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ (ρέδην Γ1-

Γ2). 

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 3 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ε νπνία απνδεκηψλεηαη μερσξηζηά κε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ 21. 

β. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 
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ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο

 θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη 

ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 
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πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο εμήο: 

 
 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

ζπλδέζεσλ 

Γηάκεηξνο 

(mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

24.02.01 

ΤΓΡ 6081.1 (14%),  

ΟΓΟ 4521Β (13%),  

ΤΓΡ 6804 (16%),  

ΤΓΡ 6068 (29%),  

ΤΓΡ 6630.1 (28%) 

16.17.01 100 

Σξηαθόζηα 

εμήληα θαη 

πελήληα ιεπηά 

360,50 

24.02.02 

ΤΓΡ 6081.1 (13%),  

ΟΓΟ 4521Β (12%),  

ΤΓΡ 6804 (15%),  

ΤΓΡ 6068 (26%),  

ΤΓΡ 6630.1 (34%) 

16.17.02 150 

Σξηαθόζηα 

νγδόληα ηέζζεξα  

θαη  

νγδόληα ιεπηά 

384,80 

24.02.03 

ΤΓΡ 6081.1 (12%),  

ΟΓΟ 4521Β (11%),  

ΤΓΡ 6804 (14%),  

ΤΓΡ 6068 (26%),  

ΤΓΡ 6630.1 (37%) 

16.17.03 200 
Σεηξαθόζηα θαη 

δέθα ιεπηά 
400,10 

24.02.04 

ΤΓΡ 6081.1 (11%),  

ΟΓΟ 4521Β (11%),  

ΤΓΡ 6804 (13%),  

ΤΓΡ 6068 (24%),  

ΤΓΡ 6630.1 (41%) 

16.17.04 250 

Σεηξαθόζηα 

είθνζη θαη 

ζαξάληα ιεπηά 

420,40 

24.02.05 

ΤΓΡ 6081.1 (11%),  

ΟΓΟ 4521Β (10%),  

ΤΓΡ 6804 (12%),  

ΤΓΡ 6068 (22%),  

ΤΓΡ 6630.1 (45%) 

16.17.04 300 

Σεηξαθόζηα 

ζαξάληα έμη θαη 

ζαξάληα ιεπηά 

446,40 

 

Άξζξν 25ν 

ύλδεζε λένπ αγσγνύ ύδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ από νπνηνδήπνηε πιηθό, ν νπνίνο 

έρεη απνκνλσζεί από ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθώλ ηεκαρίσλ   

25.01 Τδξαπιηθή εξγαζία δηακφξθσζεο ζχλδεζεο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.18 
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Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6611.1 (30%), ΤΓΡ 6622.1 (70%) 

Γηα ηελ εξγαζία δηακφξθσζεο κεκνλσκέλεο ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε 

πιηθφ, θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ, ρσξίο ρξήζε ηαπ, ζε ζεηξά θαηά ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ,  αθνχ 

έρεη πξνεγεζεί ε απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ ην δίθηπν. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξγαζία απηή εθηειείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζπλεξγείν (πρ Σκήκαηα πληήξεζεο Σνκέσλ, 

Σξίηνο Φνξέαο,  ή απνδεκηψλνληαη  κε άιια άξζξα  ηνπ παξφληνο  ηηκνινγίνπ). 

 

       ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.18: 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, ν νπνίνο έρεη 

απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ, ρσξίο ρξήζε 

ηαπ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ ην 

δίθηπν. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηε ζπλαξκνγή ηνπ λένπ κε ηνλ 

πθηζηάκελν αγσγφ (θιάληδεο, ζπζηνιηθά, γαιβαληζκέλνη θνριίεο θ.ι.π), αλάινγα κε ην πιηθφ 

θαηαζθεπήο ηνπ πθηζηακέλνπ θαη ηνπ λένπ αγσγνχ. 

2. Η απνθνπή ή αθαίξεζε ηεο ηάπαο ηεξκαηηζκνχ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, ή ε πιχζε ηνπ (φηαλ 

δελ είλαη ηαπσκέλνο) θαη ε άληιεζε ησλ λεξψλ κε θνξεηή πδξαληιία. 

3. Η ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ απαηηνπκέλσλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

ζχλδεζεο ησλ δχν αγσγψλ. 

4. Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο νπνηνπδήπνηε αγσγνχ κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ 

θαη δηακέηξνπ ρσξίο ηε ρξήζε ηαπ ζε ζπλέρεηα ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ, θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν 

ζρήκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ΥΔΓΙΟ Γ. 

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 4 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο: 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

ρεηηθά 

άξζξα 

ΠΣΤΔ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

25.01.01 16.18.01 100 
αξάληα επηά θαη 

εβδνκήληα ιεπηά 
47,70 

25.01.02 16.18.02 150 
Πελήληα θαη 

εβδνκήληα ιεπηά 
50,70 

25.01.03 16.18.03 200 
Πελήληα πέληε θαη 

ελελήληα ιεπηά 
55,90 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

ρεηηθά 

άξζξα 

ΠΣΤΔ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

25.01.04 16.18.04 250 
Δβδνκήληα έλα θαη 

δέθα ιεπηά 
71,10 

25.01.05 16.18.04 300 
Δθαηόλ ηξία θαη 

είθνζη ιεπηά 
103,20 

 

25.02 Πιήξεο δηακφξθσζε ζχλδεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 

5.05.02, ΠΣΤΔ 5.07, ΠΣΤΔ 16.18 

Γηα κηα πιήξε θαη κεκνλσκέλε ζχλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαη' 

επέθηαζε πθηζηακέλνπ, ρσξίο ρξήζε ηαπ, ζε ζεηξά θαηά ηνλ άμνλα ηνπ αγσγνχ,  αθνχ έρεη 

πξνεγεζεί ε απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ απφ ην δίθηπν. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.18: 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, ν νπνίνο 

έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ρξήζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

χλδεζε λένπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαη' επέθηαζε πθηζηακέλνπ, ρσξίο 

ρξήζε ηαπ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε απνκφλσζε ηνπ ηεξκαηηθνχ θιάδνπ ηνπ πθηζηακέλνπ 

αγσγνχ απφ ην δίθηπν. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ απαηηνχκελσλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ γηα ηε ζπλαξκνγή ηνπ λένπ κε 

ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ (θιάληδεο, ζπζηνιηθά, γαιβαληζκέλνη θνριίεο θ.ι.π), αλάινγα κε ην 

πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ πθηζηακέλνπ θαη ηνπ λένπ αγσγνχ. 

2. Η απνθνπή ή αθαίξεζε ηεο ηάπαο ηεξκαηηζκνχ ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, ή ε πιχζε ηνπ 

(φηαλ δελ είλαη ηαπσκέλνο) θαη ε άληιεζε ησλ λεξψλ κε θνξεηή πδξαληιία. 

3. Η ηνπνζέηεζε θαη ζπλαξκνιφγεζε ησλ απαηηνπκέλσλ θαηά πεξίπησζε εηδηθψλ ηεκαρίσλ 

ζχλδεζεο ησλ δχν αγσγψλ. 

4. Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο νπνηνπδήπνηε αγσγνχ κε λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε 

πιηθνχ θαη δηακέηξνπ ρσξίο ηε ρξήζε ηαπ ζε ζπλέρεηα ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ, θαίλεηαη ζην 

ζπλεκκέλν ζρήκα ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ (ρέδην Γ) ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 4 

ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

β. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ  

78 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 
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Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη ην θφζηνο 

ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.07: 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  
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- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο:  

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

Αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

ζπλδέζεσλ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

25.02.01 

ΤΓΡ 6804 (16%),  

ΤΓΡ 6069 (14%),  

ΤΓΡ 6611.1 (21%),  

ΤΓΡ 6622.1 (49%) 

16.18.01  100 
Δθαηόλ δεθαπέληε 

θαη νγδόληα  
115,80 

25.02.02 

ΤΓΡ 6804 (18%), 

ΤΓΡ 6611.1 (25%),  

ΤΓΡ 6622.1 (57%) 

16.18.02 150 Δθαηόλ είθνζη ηξία 123,00 

25.02.03 

ΤΓΡ 6804 (16%),  

ΤΓΡ 6611.1 (25%),  

ΤΓΡ 6622.1 (59%) 

16.18.03 200 
Δθαηόλ είθνζη ελληά 

θαη εμήληα ιεπηά 
129,60 

25.02.04 
ΤΓΡ 6611.1 (30%),  

ΤΓΡ 6622.1 (70%) 
16.18.04 250 

Δθαηόλ  

ζαξάληα έμη θαη 

είθνζη 

146,20 

25.02.05 
ΤΓΡ 6611.1 (30%),  

ΤΓΡ 6622.1 (70%) 
16.18.04 300 

Δθαηόλ  

εβδνκήληα ελληά 

θαη εμήληα ιεπηά 

179,60 
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Άξζξν 26ν       

Πιήξεο δηακόξθσζε ζύλδεζεο λένπ αγσγνύ ύδξεπζεο από ΡΔ ή λένπ αγσγνύ από ράιπβα ζε 

πθηζηάκελν εθηόο ιεηηνπξγίαο αγσγό από  ΡΔ, κε ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ εηδηθνύ ηεκαρίνπ 

‘ΣΑΤ’ ΡΔ  

26.01 Τδξαπιηθή εξγαζία θαηαζθεπήο  ζχλδεζεο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.19 

Κσδηθφο αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1 

Γηα ηελ πδξαπιηθή εξγαζία  θαηαζθεπήο ζχλδεζεο  λένπ αγσγνχ απφ ΡΔ ή ραιχβδηλν κε ηνπνζέηεζε 

ηαπ (θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνχ), κε πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΡΔ, νπνηαζδήπνηε 

δηακέηξνπ, κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξγαζία απηή εθηειείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζπλεξγείν (πρ Σκήκαηα πληήξεζεο Σνκέσλ, 

Σξίηνο Φνξέαο,  ή απνδεκηψλνληαη  κε άιια άξζξα  ηνπ παξφληνο  ηηκνινγίνπ). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.19 

Καηαζθεπή ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ απφ ΡΔ ή ραιχβδηλν κε πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΡΔ, ν νπνίνο έρεη 

απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ  

Γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ απφ ΡΔ ή ραιχβδηλν κε πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΡΔ, ν 

νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ 

πνιπαηζπιελίνπ, θακπχισλ, γσληψλ 90° ή 45° πνιπαηζπιελίνπ) θαη ζπλδέζκσλ θαηαιιήισλ γηα 

ζσιελψζεηο πνιπαηζπιελίνπ (θιάληδεο, ειεθηξνκνχθεο θ.ι.π.). 

2. Η πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ, ε άληιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δίθηπν λεξνχ κε 

πδξαληιία, ε ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ θαη ε ζχλδεζή ηνπ. 

3. Η πξνζθφκηζε, ρξήζε θαη απνθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ θαη 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην θαη εθαξκνγήο ειεθηξνκνπθψλ. 

4. Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ζχλδεζκνη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο 

απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο αγσγψλ απφ ΡΔ κε λέν αγσγφ ή πθηζηάκελν αγσγφ απφ 

ΡΔ, ή ράιπβα κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, θαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζθίηζα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.Δ1 -1, Δ1-2, Δ2-1, Δ2-2.  

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ε νπνία απνδεκηψλεηαη μερσξηζηά κε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ 21. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο: 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

ρεηηθά 

άξζξα 

ΠΣΤΔ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

26.01.01 16.19.01 110 
Πελήληα θαη 

ηξηάληα ιεπηά 
50,30 

26.01.02 16.19.02 160 Δβδνκήληα δύν 72,00 

26.01.03 16.19.03 200 
Ογδόληα ηξία θαη 

είθνζη ιεπηά 
83,20 

26.01.04 16.19.03 250 
Δλελήληα επηά θαη 

δέθα ιεπηά 
97,10 

26.01.05 16.19.03 315 
Δθαηόλ δεθαπέληε 

θαη ηξηάληα ιεπηά 
115,30 

 

26.02 Πιήξεο θαηαζθεπή  ζχλδεζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 

5.05.02, ΠΣΤΔ 5.07, ΠΣΤΔ 16.19 

Γηα ηελ πιήξε θαηαζθεπή ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ απφ ΡΔ ή ραιχβδηλνπ κε ηνπνζέηεζε ηαπ (θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ αγσγνχ), κε πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΡΔ, νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ, κε 

απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.19 

Καηαζθεπή ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ απφ ΡΔ ή ραιχβδηλν κε πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΡΔ, ν νπνίνο 

έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ζχλδεζεο λένπ αγσγνχ απφ ΡΔ ή ραιχβδηλν κε πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΡΔ, ν 

νπνίνο έρεη απνκνλσζεί απφ ην δίθηπν, κε ηνπνζέηεζε θαηάιιεινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ). 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ απαηηνχκελνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ 

πνιπαηζπιελίνπ, θακπχισλ, γσληψλ 90° ή 45° πνιπαηζπιελίνπ) θαη ζπλδέζκσλ θαηαιιήισλ 

γηα ζσιελψζεηο πνιπαηζπιελίνπ (θιάληδεο, ειεθηξνκνχθεο θ.ι.π.). 

2. Η πξνεηνηκαζία ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ, ε άληιεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζην δίθηπν λεξνχ κε 

πδξαληιία, ε ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ θαη ε ζχλδεζή ηνπ. 

3. Η πξνζθφκηζε, ρξήζε θαη απνθφκηζε ησλ απαηηνπκέλσλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο ζσιήλσλ 

θαη εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην θαη εθαξκνγήο ειεθηξνκνπθψλ. 

4. Όια ηα εηδηθά ηεκάρηα θαη ζχλδεζκνη πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην έξγν, ζα πξέπεη λα πιεξνχλ 

ηηο απαηηήζεηο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

Η ζπλδεζκνινγία πνπ αθνξά ζηηο ελψζεηο αγσγψλ απφ ΡΔ κε λέν αγσγφ ή πθηζηάκελν αγσγφ απφ 

ΡΔ, ή ράιπβα κε απνκφλσζε ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, θαίλεηαη ζηα ζπλεκκέλα ζθίηζα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ.Δ1 -1, Δ1-2, Δ2-1, Δ2-2.  

Οη ηππηθέο δηαηνκέο εθζθαθψλ γηα ηηο παξαπάλσ ζπλδέζεηο θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ρήκα 1 ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 
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ηελ ηηκή δελ πεξηιακβάλεηαη ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο ε νπνία απνδεκηψλεηαη μερσξηζηά κε ην 

αληίζηνηρν άξζξν ηηκνινγίνπ 21. 

β. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
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ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΔΤ θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.07: 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 
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ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο.  
-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ζχλδεζε θαηά ηα αλσηέξσ (ηεκ), αλάινγα κε ηελ δηαηνκή ηνπ πθηζηακέλνπ αγσγνχ, σο 

εμήο :  

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

ζπλδέζεσλ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

26.02.01 

ΤΓΡ 6081.1 (15%),  

ΟΓΟ 4521Β (17%),  

ΤΓΡ 6804 (20%),  

ΤΓΡ 6069 (17%),  

ΤΓΡ 6622.1 (31%) 

16.19.01 110 
Γηαθόζηα ζαξάληα 

ηξία  
243,00 

26.02.02 

ΤΓΡ 6081.1 (12%),  

ΟΓΟ 4521Β (13%),  

ΤΓΡ 6804 (16%),  

ΤΓΡ 6068 (12%),  

ΤΓΡ 6069 (13%),  

ΤΓΡ 6622.1 (34%) 

16.19.02 160 

Γηαθόζηα 

εβδνκήληα επηά 

θαη δέθα ιεπηά 

277,10 

26.02.03 

ΤΓΡ 6081.1 (12%),  

ΟΓΟ 4521Β (12%),  

ΤΓΡ 6804 (15%),  

ΤΓΡ 6068 (12%),  

ΤΓΡ 6069 (12%),  

ΤΓΡ 6622.1 (37%) 

16.19.03 200 

Γηαθόζηα  

ελελήληα πέληε 

θαη εμήληα ιεπηά 

295,60 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά 

άξζξα ΠΣΤΔ 

ζπλδέζεσλ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

26.02.04 

ΤΓΡ 6081.1 (12%),  

ΟΓΟ 4521Β (11%),  

ΤΓΡ 6804 (14%),  

ΤΓΡ 6068 (12%),  

ΤΓΡ 6069 (11%),  

ΤΓΡ 6622.1 (40%) 

16.19.03 250 

Σξηαθόζηα δέθα 

θαη  

εμήληα ιεπηά 

310,60 

26.02.05 

ΤΓΡ 6081.1 (11%),  

ΟΓΟ 4521Β (10%),  

ΤΓΡ 6804 (13%),  

ΤΓΡ 6068 (12%),  

ΤΓΡ 6069 (10%),  

ΤΓΡ 6622.1 (44%) 

16.19.03 315 
Σξηαθόζηα  

ηξηάληα ηξία 
333,00 

 

Άξζξν 27ν 

Απνκόλσζε πθηζηάκελνπ αγσγνύ ύδξεπζεο από ην δίθηπν 

27.01 Τδξαπιηθή εξγαζία απνκφλσζεο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.20 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6630.1 (35%), ΤΓΡ 6611.1 (65%) 

Γηα πδξαπιηθή εξγαζία κεκνλσκέλεο απνκφλσζεο παιαηνχ αγσγνχ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη αλά 

δηάκεηξν, απφ ην επξχηεξν δίθηπν χδξεπζεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εξγαζία απηή εθηειείηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο 

έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ νπνηνδήπνηε άιιν ζπλεξγείν (πρ Σκήκαηα πληήξεζεο Σνκέσλ, 

Σξίηνο Φνξέαο,  ή απνδεκηψλνληαη  κε άιια άξζξα  ηνπ παξφληνο  ηηκνινγίνπ). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ην ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.20: 

Απνκφλσζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ ην δίθηπν 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ απνκφλσζεο ηνπ αγσγνχ (ηάπαο), κε 

ηελ αληίζηνηρε θιάληδα, ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζηεξέσζεο θαη ην ειαζηηθφ παξέκβπζκα 

ζηεγάλσζεο, ή ινηπψλ άιισλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ην ηάπσκα ηνπ αγσγνχ 

(αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ). 

2. Σν θιείζηκν ηεο δηθιείδαο ειέγρνπ ηνπ ππφςε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ, ε εθθέλσζή ηνπ θαη ε 

άληιεζε ησλ λεξψλ (εάλ επξίζθεηαη ελ ιεηηνπξγία). 

3. Η θνπή ηνπ πξνο απνκφλσζε ζσιήλα κε ρξήζε ζπζθεπήο θνπήο ζσιήλσλ, θάζεηα πξνο ηνλ 

άμνλά ηνπ ή ππφ γσλία έσο 45° (πεξίπησζε ραιχβδηλνπ αγσγνχ) θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ 

ηεκαρίνπ πσκαηηζκνχ (ηάπαο). 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά επέκβαζε απνκφλσζεο αγσγνχ (ηεκ), κε βάζε ηελ δηάκεηξφ ηνπ, σο εμήο: 
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Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

ρεηηθά 

άξζξα 

ΠΣΤΔ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

27.01.01 16.20.01 80 
Δπηά θαη  

ηξηάληα ιεπηά 
7,30 

27.01.02 16.20.02 100 
Έληεθα θαη  

εμήληα ιεπηά 
11,60 

27.01.03 16.20.03 150 
Γεθαεπηά θαη  

δέθα ιεπηά 
17,10 

27.01.04 16.20.04 200 
Δίθνζη ηξία θαη 

είθνζη ιεπηά 
23,20 

 

27.02 Πιήξεο εξγαζία απνκφλσζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 

5.05.02, ΠΣΤΔ 5.07, ΠΣΤΔ 16.20 

Γηα κηα πιήξε κεκνλσκέλε απνκφλσζε παιαηνχ αγσγνχ απφ νπνηνδήπνηε πιηθφ θαη αλά δηάκεηξν, 

απφ ην επξχηεξν δίθηπν χδξεπζεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.20: 

Απνκφλσζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ χδξεπζεο απφ ην δίθηπν 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ απνκφλσζεο ηνπ αγσγνχ 

(ηάπαο), κε ηελ αληίζηνηρε θιάληδα, ηνπο γαιβαληζκέλνπο θνριίεο ζηεξέσζεο θαη ην 

ειαζηηθφ παξέκβπζκα ζηεγάλσζεο, ή ινηπψλ άιισλ πιηθψλ θαη εμαξηεκάησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ην ηάπσκα ηνπ αγσγνχ (αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπ). 

2. Σν θιείζηκν ηεο δηθιείδαο ειέγρνπ ηνπ ππφςε ηκήκαηνο ηνπ δηθηχνπ, ε εθθέλσζή ηνπ θαη ε 

άληιεζε ησλ λεξψλ (εάλ επξίζθεηαη ελ ιεηηνπξγία). 

3. Η θνπή ηνπ πξνο απνκφλσζε ζσιήλα κε ρξήζε ζπζθεπήο θνπήο ζσιήλσλ, θάζεηα πξνο ηνλ 

άμνλά ηνπ ή ππφ γσλία έσο 45° (πεξίπησζε ραιχβδηλνπ αγσγνχ) θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

εηδηθνχ ηεκαρίνπ πσκαηηζκνχ (ηάπαο). 

β. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 
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ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

γ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 
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θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη ην 

θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.07: 

ηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο ιαηνκείνπ, φπσο αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο.  
-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 
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ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά επέκβαζε απνκφλσζεο αγσγνχ (ηεκ), κε βάζε ηελ δηάκεηξφ ηνπ, σο εμήο: 

Άξζξα 

Σηκνινγίνπ 

Κσδηθνί 

αλαζεώξεζεο 

ρεηηθά άξζξα 

ΠΣΤΔ 

απνκνλώζεσλ 

Γηάκεηξνο 

πθηζηάκελνπ 

αγσγνύ (mm) 

ΔΤΡΩ 

Οινγξάθσο Αξηζκεηηθώο 

27.02.01 

ΤΓΡ 6081.1 (16%),  

ΤΓΡ 6807 (13%),  

ΟΓΟ 4521Β (18%),  

ΤΓΡ 6804 (22%),  

ΤΓΡ 6068 (12%),  

ΤΓΡ 6069 (19%) 

16.20.01 80 

Δθαηόλ 

ζαξάληα ηξία 

θαη εμήληα 

ιεπηά   

143,60 

27.02.02 

ΤΓΡ 6081.1 (16%),  

ΤΓΡ 6807 (12%),  

ΟΓΟ 4521Β (18%),  

ΤΓΡ 6804 (22%),  

ΤΓΡ 6068 (14%),  

ΤΓΡ 6069 (18%) 

16.20.02 100 

Δθαηόλ 

πελήληα θαη 

εμήληα ιεπηά 

150,60 

27.02.03 

ΤΓΡ 6081.1 (19%),  

ΟΓΟ 4521Β (19%),  

ΤΓΡ 6804 (24%),  

ΤΓΡ 6068 (18%),  

ΤΓΡ 6069 (20%) 

16.20.03 150 

Δθαηόλ εμήληα 

έλα θαη  

εβδνκήληα 

ιεπηά 

161,70 

27.02.04 

ΤΓΡ 6081.1 (16%),  

ΟΓΟ 4521Β (16%),  

ΤΓΡ 6804 (20%),  

ΤΓΡ 6068 (17%),  

ΤΓΡ 6069 (17%),  

ΤΓΡ 6611.1 (14%) 

16.20.04 200 

Δθαηόλ  

εβδνκήληα θαη 

εμήληα ιεπηά 

170,60 

 

Άξζξν 28ν 

Γηθιείδεο 

28.01 Δληνπηζκφο, απνθάιπςε θξεαηίνπ δηθιείδαο (βαλνθξεαηίνπ), αλχςσζε ή θαηαβίβαζή ηνπ γηα ηελ 

θαηάιιειε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ηνπ πεδνδξνκίνπ  θαη απνηχπσζή ηνπ 

θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα ζρεηηθά άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, 

ΠΣΤΔ 3.12, ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, 

ΠΣΤΔ 5.05.02, ΠΣΤΔ 16.27, ΠΣΤΔ 16.28 
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Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΟΙΚ 2226 (76%), ΤΓΡ 113 (24%) 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.27: 

Δληνπηζκφο θαη πξνζαξκνγή θξεαηίνπ δηθιείδαο (βαλνθξεαηίνπ) ζηε ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο 

ή ηνπ πεδνδξνκίνπ  

Πξνζαξκνγή θξεαηίνπ δηθιείδαο, εκθαλνχο ή θαιπκκέλνπ, ζηε ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

Ο εληνπηζκφο ηεο ζέζεο ηεο θαιπκκέλεο δηθιείδαο κε ρξήζε αληρλεπηή κεηάιισλ, κε βάζε ηα 

ππάξρνληα ζρέδηα ηνπ δηθηχνπ, θαη ινηπά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε Τπεξεζία (ζθαξηθήκαηα, 

παιηέο εμαζθαιίζεηο θ.ι.π.), κε έξεπλα ζε νπνηαδήπνηε αθηίλα απαηηεζεί πξνο ηνχην. 

β. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 16.28: 

Καζαξηζκφο θξεαηίνπ δηθιείδαο (βαλνθξεαηίνπ), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι 

ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

γ. Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο δηθιείδαο 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Σν πιήξεο άλνηγκα θαη θιείζηκν ηεο δηθιείδαο κε ηε ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ θιεηδηνχ. 

2. Η θαηαγξαθή ηεο ζέζεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηθιείδαο (αλνηθηή – θιεηζηή). 

3. Ο έιεγρνο ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο (θαιή ή θαθή ιεηηνπξγία). 

4. ρέδην θι. 1:2.500 ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο ηεο εμεηαδφκελεο πεξηνρήο, πξνεξρφκελν απφ 

κεγέζπλζε ηνπ ζρεδίνπ θι. 1:5.000, πνπ έρεη ρνξεγεζεί απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ή εθηχπσζε 

απφ ην ςεθηνπνηεκέλν ζρέδην ηνπ δηθηχνπ χδξεπζεο, εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί απηφ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ζην νπνίν ζα είλαη ζεκεησκέλεο φιεο νη δηθιείδεο πνπ εμεηάζηεθαλ θαη 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα κε ην κνλαδηθφ ραξαθηεξηζηηθφ αξηζκφ ηνπο. 

5. Τπνβνιή ησλ παξαπάλσ πηλάθσλ θαη ζρεδίσλ ζηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία. 

6. Κάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγηθήο θαηάζηαζεο ηεο δηθιείδαο. 

δ. Η πξνζζήθε ηεο απαηηνχκελεο πξνέθηαζεο, ή ε αληηθαηάζηαζή ηεο, νχησο ψζηε ην θάιπκκα ηνπ 

βαλνθξεαηίνπ λα επξίζθεηαη ζηε ζηάζκε ηεο εξπζξάο ηεο νδνχ. 

ε. Η απνηχπσζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο 

Γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο κηαο δηθιείδαο ζε ραξηί θαη ζε ςεθηαθή κνξθή. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη εξγαζίεο γηα ηελ απνηχπσζε ηεο ζέζεο κίαο δηθιείδαο ζε ραξηί θαη 

ηε δεκηνπξγία αηνκηθνχ ςεθηαθνχ ζρεδίνπ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 
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Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

δ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ 

δίθηπα Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / 

αληηζηεξηδφκελα ή κε, αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ 

θχιηλδξν κε άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο 

έλαο αγσγφο. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 
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2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

η. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηβ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηγ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηδ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο.  
-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  
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Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο εθζθαθήο  

θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο , επίρσζεο, επαλαθνξάο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο ζη, δ, ε, ζ, η, η α, ηβ, ηγ,   θαη ηδ φπσο  πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, 

πιεξψλνληαη κε άιιν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε,  ηφηε ε ηηκή εθαξκνγήο ζα είλαη 

κεησκέλε θαηά 20%, δειαδή ζα πιεξψλεηαη ην 80% ηεο ηηκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ θαη ζα 

ππάξρεη δηαθξηηή αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο επηκεηξήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα απηή. 

  

 

Σηκή γηα ηελ νινθιεξσκέλε εξγαζία εληνπηζκνχ, απνθάιπςεο θξεαηίνπ δηθιείδαο (βαλνθξεαηίνπ), 

αλχςσζεο ή θαηαβίβαζήο ηνπ γηα ηελ θαηάιιειε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηε ζηάζκε ηνπ νδνζηξψκαηνο 

θαη απνηχπσζή ηνπ (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δμήληα επηά Δπξώ θαη ηξηάληα ιεπηά  

(Αξηζκεηηθψο): 67,30   

 

28.02 Αληηθαηάζηαζε  πιήξνπο βαλνθξεαηίνπ  δηθιείδαο θαη θαιχκκαηνο  θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ 

έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα ζρεηηθά άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 5.05.02 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6807 (19%), ΤΓΡ 6327 (20%), ΟΓΟ 4521Β (27%), ΤΓΡ 6804 (34%) 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η απνζπλαξκνιφγεζε ηπρφλ ηκεκάησλ ηνπ παιαηνχ θαιχκκαηνο. 

β. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά ηνπ λένπ πιαηζίνπ θαη θαιχκκαηνο απφ ηηο απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. 

Α.Δ., ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ. 

γ. Κάζε εξγαζία απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιαηζίνπ θαη θαιχκκαηνο ηνπ 

θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο, θαζψο θαη γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο δηθιείδαο, ζχκθσλα κε ηελ 

αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

δ. Η απνκάθξπλζε θαη κεηαθνξά ησλ απνμεισζέλησλ ηκεκάησλ ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο θαη ε 

παξάδνζή ηνπο ζηηο απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη δελ έρνπλ 

πιήξσο θαηαζηξαθεί. 

ε. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 
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Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

ζη. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

δ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ε. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 
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Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο ζηαιίαο 

ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο ΔΤ θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηβ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο εθζθαθήο  

θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο , επίρσζεο, επαλαθνξάο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο ε, ζη, δ, ε, ζ, η, η α,    θαη ηβ φπσο  πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, πιεξψλνληαη 

κε άιιν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηφηε ε ηηκή εθαξκνγήο ζα είλαη κεησκέλε θαηά 

80 % , δειαδή ζα πιεξψλεηαη ην 20% ηεο ηηκήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη ζα ππάξρεη δηαθξηηή 

αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο επηκεηξήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα απηή. 

  

Σηκή γηα ηελ νινθιεξσκέλε εξγαζία πιήξνπο βαλνθξεαηίνπ θαη θαιχκκαηνο ηνπ θξεαηίνπ ηεο 

δηθιείδαο (ηεκ): 
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα πέληε επξώ θαη νγδόληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 35,80  

 

 

28.03 Γηφξζσζε ζέζεο θεθιηκέλνπ ζσιήλα ρεηξηζηεξίνπ δηθιείδαο θαη ηνπνζέηεζε θαπέινπ ρεηξηζκνχ ηεο 

δηθιείδαο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθψλ έξγσλ 
 

Πεξηιακβαλφκελα ζρεηηθά άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, 

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.09, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 5.05.02 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΟΓΟ 4521Β (16%), ΤΓΡ 6804 (20%), ΤΓΡ 6327 (12%), ΤΓΡ 6068 (16%), 

ΤΓΡ 111 (16%), ΤΓΡ 113 (20%) 

Η εξγαζία απηή ζα εθηειείηαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο ρεηξηζκνχ ζπγθεθξηκέλεο δηθιείδαο. 

ε πεξίπησζε πνπ δελ έρεη δνζεί ε ζπγθεθξηκέλε εληνιή απφ ηελ Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία, αιιά ν 

Αλάδνρνο θαηά ηελ εθηέιεζε θάπνηαο άιιεο εξγαζίαο δηαπηζηψζεη φηη απαηηείηαη θαη ε δηφξζσζε 

ζέζεο θεθιηκέλνπ ζσιήλα ρεηξηζηεξίνπ δηθιείδαο θαη ηνπνζέηεζε θαπέινπ ρεηξηζκνχ ηεο δηθιείδαο, 

ηφηε, ζα γίλεηαη ελεκέξσζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη απνζηνιή fax, ψζηε λα ππάξρεη ε 

ζρεηηθή ζχκθσλε γλψκε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η αθαίξεζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο θαη ηνπ πθηζηάκελνπ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο. 

β. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά θαη ηνπνζέηεζε ηνπ δαθηπιίνπ αλίρλεπζεο θαη ηνπ ζσιήλα 

ρεηξηζηεξίνπ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί ε αληηθαηάζηαζή ηνπ, ζην ιαηκφ ηεο δηθιείδαο. 

γ. Η ζηεξέσζε ηνπ πθηζηάκελνπ θαπέινπ ηεο δηθιείδαο κε πιατλφ κπνπιφλη ή ε θνξηνεθθφξησζε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά 

θαη ηνπνζέηεζε λένπ θαπέινπ. 

δ. Η επηζθεπή ή αληηθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα ηνπ ρεηξηζηεξίνπ ηεο δηθιείδαο θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ 

ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 

ε. Η πιήξεο ηνπνζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ηεο δηθιείδαο ζηελ επηζπκεηή ζέζε πςνκεηξηθά θαη 

νξηδνληηνγξαθηθά επί ηνπ νδνζηξψκαηνο ή ηνπ πεδνδξνκίνπ. 

ζη. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή 

βξαρψδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο 

ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ 

ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε 

ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή 

ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), 

ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ". 

Η θνπή ησλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κε αξκνθφθηε. 

Η 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. 
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Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη 

απηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο 

ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 

2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη απνμειψζεηο αζθαιηηθψλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα ζην εχξνο ηνπ νξχγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαη δελ 

επηκεηξνχληαη ηδηαίηεξα. 

δ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ε. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, 

άνπιν ή νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην 

πάλσ εξγαζίεο) κε κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ 

άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ 

θαηαζθεπή ρπηψλ θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο 

θαη χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο 

εθξεθηηθψλ πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ 

έξγνπ κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), 

γηα ηελ πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

ζ. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε 

απφζηαζε 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ  

99 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο ΔΤ θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

πιηθψλ απηψλ.  

 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηβ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηγ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.09: 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ νδνζηξσκάησλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο.  
-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

Σν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο ηεο εθζθαθήο  

θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, επίρσζεο, επαλαθνξάο δελ απνδεκηψλνληαη κε άιια άξζξα ηνπ 

παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ νη εξγαζίεο  ζη, δ, ε, ζ, η, η α,  ηβ  θαη ηγ φπσο  πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, πιεξψλνληαη 

κε άιιν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ, γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε,  ηφηε ε ηηκή εθαξκνγήο ζα είλαη κεησκέλε 

θαηά 70%, δειαδή ζα πιεξψλεηαη ην 30 % ηεο ηηκήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ θαη ζα ππάξρεη 

δηαθξηηή αλαιπηηθή αλαθνξά ζηηο επηκεηξήζεηο γηα ηελ πνζφηεηα απηή. 

 

Σηκή γηα ηελ πιήξε εξγαζία δηφξζσζεο ηεο ζέζεο θεθιηκέλνπ ζσιήλα ρεηξηζηεξίνπ δηθιείδαο θαη 

ηνπνζέηεζεο θαπέινπ ρεηξηζκνχ ηεο (ηεκ): 



ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ  

100 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα επηά επξώ θαη ζαξάληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 47,40 

 

 

Άξζξν 29ν 

Σνπνζέηεζε πνιιαπινύ δηαλνκέα 63 επί ππάξρνληνο αγσγνύ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη 

πιηθνύ γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξνρώλ ύδξεπζεο 

 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.21  

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6630.1 

Σνπνζέηεζε ζην πεδνδξφκην νδνχ πνιιαπινχ δηαλνκέα επί ππάξρνληνο αγσγνχ χδξεπζεο ελ ιεηηνπξγία, 

δηεξρφκελνπ ππφ ην πεδνδξφκην ή ππφ ην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ, γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξνρψλ χδξεπζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απηεπάγγειησλ κεηαθνξψλ. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

1. Υάξαμε ηνπ νδνζηξψκαηνο (αζθαιηηθνχ ή απφ ζθπξφδεκα) ζηε ζέζε επέκβαζεο κε αζθαιηνθφπηε θαη 

εθζθαθή ηάθξνπ κέρξη ηελ απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο ζε δηαζηάζεηο θαζνξηδφκελεο απφ ηηο 

ζρεηηθέο δηαηνκέο πνπ ζπλνδεχνπλ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε, ζε θάζε είδνπο έδαθνο, κε κεραληθά ή / θαη 

ρεηξσλαθηηθά κέζα (φηαλ ν αγσγφο δηέξρεηαη ππφ ην θαηάζηξσκα ηεο νδνχ), κε παξνπζία ή κε ππνγείσλ 

ή επηθαλεηαθψλ πδάησλ, αληιήζεηο ησλ ππνγείσλ ή επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ηηο παληφο ηχπνπ 

αληηζηεξίμεηο. 

2. Γηάλνημε νξχγκαηνο ζην πεδνδξφκην επαξθψλ δηαζηάζεσλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ 

πνιιαπινχ δηαλνκέα, ή / θαη ηελ απνθάιπςε ηνπ αγσγνχ χδξεπζεο (εάλ δηέξρεηαη ππφ ην πεδνδξφκην), 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ιεπηνκεξεηψλ ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, κε κεραληθά ή / θαη ρεηξσλαθηηθά κέζα 

(πεξηιακβάλεηαη ε απνζχλζεζε ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ηεο πιαθφζηξσζεο θαη ησλ επηζηξψζεσλ απφ 

ζθπξφδεκα επί ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ επηθάλεηα επέκβαζεο). 

3. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 

κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, απφξξηςε θαη δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ απνμειψζεσλ θαη εθζθαθψλ 

ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ 

παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ.  

4. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 

θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απνζήθε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., ησλ απαηηνπκέλσλ 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ θαη πιηθψλ (ρνξεγνχληαη απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.). 

5. Η ηνπνζέηεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ πδξνιεςίαο επί ηνπ αγσγνχ (ζέιια), ηνπ θξνπλνχ ζπλέλσζεο, 

ζσιήλα ζχλδεζεο 32 mm απφ PE ή ραιθνζσιήλα ηνπ απαηηνχκελνπ κήθνπο κέρξη ηνλ θξνπλφ 

δηαθνπήο ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα, ηνπ ζηνηρείνπ ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 απφ ΡΔ θαη ησλ 

ζσιήλσλ ζχλδεζεο ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα κε ηα λένπ ηχπνπ θξεάηηα κεηξεηψλ ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

(εχθακπηνη ζσιήλεο flexible, ή ζσιήλεο ΡΔ 25 mm κε ηα αληίζηνηρα ξαθφξ ζηα άθξα ηνπο). 

6. Η ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο κε ηνλ αγσγφ παξνρήο χδξεπζεο κε ηε κέζνδν ηεο δηάηξεζεο ππφ 

πίεζε, κε ρξήζε θαηάιιειεο πξνο ηνχην ζπζθεπήο. 

7. Η ηνπνζέηεζε επί κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ, πνπ ρνξεγεί ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. θαη ε πξνζαξκνγή κε ηε ζηάζκε 

ηνπ πεδνδξνκίνπ, φισλ ησλ θξεαηίσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ, γηα ηε ζχλδεζε λέσλ παξνρψλ χδξεπζεο θαη 

ηε κεηαθνξά ησλ πθηζηακέλσλ ζηνλ πνιιαπιφ δηαλνκέα, αθνχ πξνεγεζεί ζθπξνδέηεζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ηνπ πιαηζίνπ. 
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Αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ θξεάηηα παιαηνχ ηχπνπ, πεξηιακβάλεηαη θαη ε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ ηεο παξνρήο 

χδξεπζεο κε ηα εηδηθά ραιχβδηλα ηεκάρηα (ηαπ ή ς), φηαλ απηά ρξεηάδνληαη. 

8. Η επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε άκκν ιαηνκείνπ θαη ε επαλαθνξά ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπο θαηάζηαζε (νδνζηξσζία, αζθαιηηθά, θξαζπεδφξεηζξα, 

πιαθνζηξψζεηο, επηζηξψζεηο ζθπξνδέκαηνο θ.ι.π.), ζχκθσλα κε ηηο ΔΣΔΠ 08-06-08-03 

"Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ" θαη 08-06-08-04 

"Απνθαηάζηαζε θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 

9. ε πεξίπησζε κε αλεχξεζεο ηνπ αγσγνχ ιφγσ αλεπαξθψλ ζηνηρείσλ εμαθξίβσζεο, ν Αλάδνρνο 

εθαξκφδεη ηα αλαθεξφκελα ζηε ζρεηηθή ηερληθή πξνδηαγξαθή. 

10. α. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπνζέηεζεο εξγνηαμηαθήο παξνρήο χδξεπζεο ζε αθίλεηα, γίλεηαη απφ ηελ 

Τπεξεζία πξνεθηίκεζε γηα ην κειινληηθφ αξηζκφ ησλ παξνρψλ χδξεπζεο πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην 

αθίλεην. 

Αλ ε Τπεξεζία δηαπηζηψζεη φηη δελ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην αθίλεην πεξηζζφηεξεο απφ ηξεηο 

(3) παξνρέο χδξεπζεο ζπλνιηθά κέρξηο εμαληιήζεσο ησλ πδξνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ θηηξίνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Ύδξεπζεο, ηφηε ηνπνζεηείηαη ην εηδηθφ ηεκάρην πδξνιεςίαο (ζέιια), ν 

θξνπλφο ζπλέλσζεο, ν αγσγφο ΡΔ 32 ή ν απαηηνχκελνο ραιθνζσιήλαο, θαζψο θαη ν θξνπλφο 

δηαθνπήο. 

Παξάιιεια δηελεξγείηαη θαη ε πξναλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν (6) δηαδηθαζία δηάηξεζεο ππφ πίεζε 

ηνπ αγσγνχ κε κεραλή Müller. Γελ ηνπνζεηείηαη φκσο πνιιαπιφο δηαλνκέαο 63, αιιά θαηεπζείαλ 

εχθακπηνο ζσιήλαο ηχπνπ "Γ" (θιεμίκπι) ή ζσιήλαο ΡΔ 25 θαη ην λέν θξεάηην κε ην κεηξεηή πνπ 

ζα απνηειέζεη ηελ εξγνηαμηαθή παξνρή χδξεπζεο. 

Η ζπγθεθξηκέλε ζπλδεζκνινγία ππαγνξεχεηαη απφ ιφγνπο αζθαιείαο έλαληη θινπήο λεξνχ, 

πιεξψλεηαη δε κε ην 70% ηεο ηηκήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε νηθνδνκή απνπεξαησζεί θαη νινθιεξσζεί λφκηκα ε δηαδηθαζία πδξνδφηεζεο 

ηνπ θηηξίνπ, ηφηε ηνπνζεηείηαη ν πνιιαπιφο δηαλνκέαο κεηά ηνλ θξνπλφ δηαθνπήο, θαζψο θαη ηα 

απαηηνχκελα θξεάηηα. 

Η εξγαζία απηή ηηκνινγείηαη θαη πιεξψλεηαη κε ην 30% ηεο ηηκήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

β. Σα αλαθεξφκελα γηα ηελ εξγνηαμηαθή παξνρή χδξεπζεο ηζρχνπλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 

ηνπνζεηείηαη κεκνλσκέλε παξνρή χδξεπζεο ζε απφζηαζε απφ ην αθίλεην. 

γ. ηελ πεξίπησζε πνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απαηηεζεί λα γίλεη ζχλδεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 κε 

άιιν πνιιαπιφ δηαλνκέα 63, κε ρξήζε ειεθηξνκνχθαο ή άιινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ ζηελ ίδηα 

ζπλδεζκνινγία θαη ζηελ πξνέθηαζε ηεο ίδηαο δηθιείδαο50, ηφηε ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία 

ηηκνινγείηαη κε ην 30% ηεο ηηκήο ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο γηα ηε ζπγθφιιεζε ησλ δχν δηαλνκέσλ, 

θαζψο θαη γηα ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ θξεαηίσλ θαη ηηο ζπλδέζεηο απηψλ κε ηνπο δηαλνκείο, φπσο 

αλαιπηηθά έρεη πεξηγξαθεί ζε πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο. 

εκεηψλεηαη φηη φζεο εξγαζίεο έρνπλ πεξηγξαθεί αλαιπηηθά ζηηο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, εκπεξηέρνληαη θαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο πνζνζηψζεηο θαη θακία απφ απηέο δελ 

πιεξψλεηαη μερσξηζηά. 

11. ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ησλ πθηζηακέλσλ πδξνκεηξεηψλ ελφο αθηλήηνπ θαη ηελ παξάιιειε 

θαηάξγεζε ησλ παιαηψλ ραιθνζσιήλσλ απφ ηνλ θξνπλφ ζπλέλσζεο, ηζρχνπλ ηα παξαθάησ: 

i. Όηαλ νη παιαηνί ραιθνζσιήλεο βξίζθνληαη εληφο ηνπ ηδίνπ νξχγκαηνο κε απηφ ηεο ηνπνζέηεζεο ηεο 

ζέιιαο 32 (φπσο απηφ νξίδεηαη κε ηελ Σ.Π. 230/01 "χλδεζε θαηαλαισηψλ κε ην δίθηπν 

δηαλνκήο"), ηφηε ν Αλάδνρνο πιεξψλεηαη κφλν γηα ηελ πδξαπιηθή εξγαζία πνπ εθηειεί, ζχκθσλα κε 
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ην άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ πνπ αθνξά ζηελ "Απνκφλσζε παξνρήο χδξεπζεο απφ ηνλ 

θξνπλφ ζπλέλσζεο", γηα θάζε παξνρή χδξεπζεο πνπ θαηαξγεί. 

ii. Όηαλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηάξγεζε ησλ παιαηψλ παξνρψλ χδξεπζεο απαηηεζεί λέν φξπγκα, ζε 

απφζηαζε κεγαιχηεξε ηνπ ελφο κέηξνπ απφ ην πθηζηάκελν φξπγκα ( πεξηπηψζεηο απηεπάγγειησλ 

κεηαθνξψλ, πιεξσκέλσλ αηηεκάησλ κεηαθνξψλ πδξνπαξνρψλ), ηφηε ν Αλάδνρνο εθηειεί εθζθαθή 

λένπ νξχγκαηνο κεγαιχηεξε ή ίζε κε 1,5 m × 1,0 m × ην απαηηνχκελν βάζνο θαη πιεξψλεηαη κε ην 

50% ηεο ηηκήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαξγήζεσλ 

πνπ ζα γίλνπλ ζε απηφ ην φξπγκα. 

iii. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε θαηάξγεζε ησλ παιαηψλ παξνρψλ χδξεπζεο απαηηεζεί 

λέν φξπγκα, ζε απφζηαζε κηθξφηεξε ή ίζε ηνπ ελφο κέηξνπ απφ ην πθηζηάκελν φξπγκα, ηφηε 

ζεσξείηαη δηεχξπλζε ηεο πθηζηάκελεο δηαηνκήο θαη πιεξψλεηαη κε ην 30% ηεο ηηκήο ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαξγήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ζε απηφ ην 

φξπγκα. 

ηελ ηηκή ησλ πξναλαθεξφκελσλ πεξηπηψζεσλ ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο 

ρσκαηνπξγηθέο θαη πδξαπιηθέο εξγαζίεο, αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαξγήζεσλ πνπ ζα γίλνπλ 

ζην πξναλαθεξφκελν φξπγκα. εκεηψλεηαη φηη ην πιηθφ επίρσζεο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ θαηάξγεζε 

ησλ παξνρψλ χδξεπζεο, είλαη ην ίδην πιηθφ επίρσζεο ηνπ νξχγκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ 

παξνρψλ χδξεπζεο (ζξαπζηή άκκνο ιαηνκείνπ). 

12. Γηα ηελ ηνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα κε πέληε (5) ή πεξηζζφηεξεο ζπλδέζεηο, ε ηηκή κνλάδαο (TΒ) 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ πξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

ΣΔ = (N/4) × TΒ × (1,00 – 0,005 × N) 

φπνπ: ΣΔ ηηκή εθαξκνγήο 

ΣΒ ηηκή βάζεσο: ε ηηκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πνιιαπινχ δηαλνκέα ηεζζάξσλ (4) 

κνπθψλ ζχλδεζεο σο θαησηέξσ θαη 

Ν ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ, φπνπ Ν ≥ 5, δειαδή ην άζξνηζκα ησλ ηπρφλ 

πθηζηάκελσλ παξνρψλ χδξεπζεο πνπ κεηαθέξνληαη ζην λέν πνιιαπιφ δηαλνκέα θαη ησλ 

αηηνχκελσλ λέσλ παξνρψλ χδξεπζεο. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηελ ηνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 γηα ρνξήγεζε 5 ή πεξηζζνηέξσλ 

παξνρψλ χδξεπζεο, απαηηείηαη ηξνπνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν (5) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ θαη αθνξά ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα κε ηνλ αγσγφ δηαλνκήο. ε 

απηή ηελ πεξίπησζε ν Αλάδνρνο ιακβάλεη πξφζζεηε απνδεκίσζε πιένλ ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ πξναλαθεξφκελε ζρέζε, ζχκθσλα κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ. 

ηελ πεξίπησζε αξρηθνχ αηηήκαηνο γηα ηνπνζέηεζε κφλν εξγνηαμηαθήο παξνρήο χδξεπζεο ζε αθίλεην 

(γηα παξνρέο χδξεπζεο Ν ≥ 5), γίλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία εθηίκεζε γηα ηε ζέζε ησλ κειινληηθψλ 

παξνρψλ πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην αθίλεην, θαη θαηαζθεπάδεηαη εμ αξρήο ν αγσγφο πδξνιεςίαο 63, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν "Πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε πνιιαπινχ 

δηαλνκέα 63 επί ππάξρνληνο αγσγνχ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ κε πεξηζζφηεξεο απφ 4 

παξνρέο χδξεπζεο", ππνάξζξν 01 ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, κεηά ην πέξαο φκσο ηεο δηθιείδαο 50, 

δελ ηνπνζεηείηαη πνιιαπιφο δηαλνκέαο 63 αιιά εχθακπηνο ζσιήλαο ηχπνπ "Γ" (θιεμίκπι) ή ζσιήλαο 

ΡΔ 25 θαη ζηε ζπλέρεηα ην λέν θξεάηην κε ην κεηξεηή πνπ ζα απνηειέζεη ηελ εξγνηαμηαθή παξνρή 

χδξεπζεο. 

Η ζπγθεθξηκέλε ζπλδεζκνινγία κέρξη θαη ηε δηθιείδα 50 ζα είλαη ε ίδηα, αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ ησλ 

κειινληηθψλ παξνρψλ χδξεπζεο (γηα παξνρέο Ν ≥ 5) πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην αθίλεην, θαη ζα 

πιεξψλεηαη κε ην 70% ηεο ηηκήο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο άξζξνπ γηα Ν = 6 ζχκθσλα κε ηνλ 

παξαπάλσ ηχπν (πξνθχπηεη δειαδή ηηκή (ΣΔ')). 
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Όηαλ ε νηθνδνκή απνπεξαησζεί θαη νινθιεξσζεί λφκηκα ε δηαδηθαζία πδξνδφηεζεο ηνπ θηηξίνπ, ηφηε 

αθνχ θαζαηξεζεί ην θξεάηην ηεο εξγνηαμηαθήο παξνρήο χδξεπζεο (θαη ε ζχλδεζή ηνπ ζην πέξαο ηεο 

δηθιείδαο 50), ηνπνζεηείηαη ν πνιιαπιφο δηαλνκέαο 63 κε ηνλ αλαγθαίν αξηζκφ παξνρψλ θαη 

θξεαηίσλ. 

Η εξγαζία ηνπνζέηεζεο ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 θαη ε ζχλδεζε ηνπ κε ηε δηθιείδα 50, θαζψο 

θαη ε ζχλδεζε ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 κε ηνπο εχθακπηνπο ζσιήλεο ηχπνπ "Γ" (θιεμίκπι) ή 

ζσιήλα ΡΔ 25 κε θαηάιιεια ξαθφξ πξνζαξκνγήο κε ηα λένπ ηχπνπ θξεάηηα ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., κεηά 

ηελ αθαίξεζε ηεο εξγνηαμηαθήο παξνρήο χδξεπζεο, ηηκνινγείηαη θαη πιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε: 

ΣΔ = (N/4) × ΣΒ × (1,00 – 0,005 × N) – (ΣΔ') 

φπνπ: ΣΔ ηηκή εθαξκνγήο 

ΣΒ ηηκή βάζεσο: ε ηηκή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πνιιαπινχ δηαλνκέα ηεζζάξσλ (4) 

κνπθψλ ζχλδεζεο (αλάινγα κε ηελ απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ απφ ην θξεάηην, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηα ππνάξζξα 01 θαη 02 ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ) σο θαησηέξσ, 

Ν ν αξηζκφο ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ, φπνπ Ν ≥ 5, δειαδή ην άζξνηζκα ησλ ηπρφλ 

πθηζηάκελσλ παξνρψλ χδξεπζεο πνπ κεηαθέξνληαη ζην λέν πνιιαπιφ δηαλνκέα θαη ησλ 

αηηνχκελσλ λέσλ παξνρψλ χδξεπζεο θαη 

ΣΔ' ην 70% ηεο ηηκήο εθαξκνγήο γηα Ν = 6 ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ (ηηκή γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε εξγνηαμηαθήο παξνρήο χδξεπζεο). 

εκεηψλεηαη φηη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ 

πιηθψλ θαη ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ελεκέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

"Νέα Παξνρή" ηεο Γηεχζπλζεο Γηθηχνπ Ύδξεπζεο, κε δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πξνζσπηθνχ (ελφο 

ηνπιάρηζηνλ αηφκνπ κε ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο ρεηξηζκνχ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή) θαη εμνπιηζκνχ, γηα 

ηηο ηνπνζεηεκέλεο απφ απηφλ παξνρέο. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 
εξγαζίαο. 

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

 

Σηκή (ΣΒ) γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελφο πνιιαπινχ δηαλνκέα (ηεκ) ηεζζάξσλ (4) κνπθψλ ζχλδεζεο, επί αγσγνχ 

νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ, ζχκθσλα κε ηα σο άλσ αλαθεξφκελα θαη ηελ αληίζηνηρε Σερληθή 

Πξνδηαγξαθή: 
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29.01 Γηα απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο απφ ηελ πιεζηέζηεξε πξνο απηφλ πιεπξά ησλ 

θξεαηίσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ ≤ 4,00 m 

(ρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.21.01) 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθόζηα πέληε  

(Αξηζκεηηθψο):  205,00 

 

29.02 Γηα απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο απφ ηελ πιεζηέζηεξε πξνο απηφλ πιεπξά ησλ 

θξεαηίσλ ησλ πδξνκεηξεηψλ >4,00 m 

(ρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.21.02) 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γηαθόζηα ηξηάληα πέληε 

(Αξηζκεηηθψο): 235,00 

 

Άξζξν 30ν 

Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ ηνπνζέηεζε πνιιαπινύ δηαλνκέα 63 επί ππάξρνληνο αγσγνύ 

νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνύ κε πεξηζζόηεξεο από 4 παξνρέο ύδξεπζεο 

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.21 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6630.1 

Πξφζζεηε απνδεκίσζε πιένλ ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

"Σνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 επί ππάξρνληνο αγσγνχ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε παξνρψλ χδξεπζεο" ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, θαηαβαιιφκελε ιφγσ: 

α. ηεο απαξαίηεηεο ηξνπνπνίεζεο ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 κε ηνλ αγσγφ 

δηαλνκήο γηα ηε ρνξήγεζε άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) παξνρψλ χδξεπζεο θαη 

β. ηεο θαηαζθεπήο ηεο ππνδνκήο γηα ηνπνζέηεζε κειινληηθψλ παξνρψλ χδξεπζεο πέξαλ ησλ αηηνχκελσλ. 

30.01 Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ζηε ζπλδεζκνινγία ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 κε ηνλ αγσγφ δηαλνκήο γηα 

ηε ρνξήγεζε άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) παξνρψλ χδξεπζεο 

Πξφζζεηε απνδεκίσζε πιένλ ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

"Σνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 επί ππάξρνληνο αγσγνχ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξνρψλ χδξεπζεο" ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη αθνξά ζηελ ηνπνζέηεζε 

πνιιαπινχ δηαλνκέα γηα παξνρέο χδξεπζεο Ν ≥ 5, ιφγσ ηεο απαξαίηεηεο ηξνπνπνίεζεο ζηε 

ζπλδεζκνινγία ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 κε ηνλ αγσγφ δηαλνκήο. 

Αλαιπηηθά νη εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη είλαη: ε εξγαζία ηνπνζέηεζεο θαη ζχλδεζεο ηνπ εηδηθνχ 

εμαξηήκαηνο πδξνιεςίαο (ζέιια) ζηνλ αγσγφ δηαλνκήο, ε ηνπνζέηεζε ζθαηξηθήο δηθιείδαο 2'', ε 

ζχλδεζε ηνπ θξνπλνχ 2'', ε ηνπνζέηεζε ηνπ ξαθφξ 63 × 2'', ε ηνπνζέηεζε ζσιήλα 63, ε 

ζχλδεζή ηνπ κε νξεηράιθηλε γσληά 90° κε θιάληδα ή κε επζέα άθξα, ε πηζαλή ηνπνζέηεζε 

θνκκαηηνχ ζσιήλα 63, αλ ε γσλία είλαη κε επζέα άθξα, ε ηνπνζέηεζε επί ηνπ 63 ξαθφξ κε 

θιάληδα, ε ηνπνζέηεζε δηθιείδαο50 θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζχλδεζε ηεο δηθιείδαο50 κε ηε θιάληδα 

ηνπ θνιιεθηέξ, θαζψο θαη ε ζχλδεζε ηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα κε ηνπο εχθακπηνπο ζσιήλεο ηχπνπ 

"Γ" (θιεμίκπι), ή ζσιήλα ΡΔ 25 κε θαηάιιεια ξαθφξ πξνζαξκνγήο κε ηα λένπ ηχπνπ θξεάηηα ηεο 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. Η ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ παξνρήο χδξεπζεο κε ηνλ αγσγφ δηαλνκήο ζα γίλεη κε 

δηάηξεζε ππφ πίεζε κε εηδηθή κεραλή Müller. Οη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα νηηδήπνηε απαηηεζεί 

ζρεηηθά κε ηε κεραλή Müller θαη ηε δηάηξεζε ππφ πίεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ. 
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Σηκή πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ηνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 κε πεξηζζφηεξεο απφ 

ηέζζεξεηο (4) παξνρέο χδξεπζεο (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Οθηώ θαη νγδόληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 8,80 

30.02 Γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδνκήο γηα ηνπνζέηεζε κειινληηθψλ παξνρψλ χδξεπζεο πέξαλ ησλ 

αηηνχκελσλ 

Πξφζζεηε απνδεκίσζε πιένλ ηεο ηηκήο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζρέζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

"Σνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 επί ππάξρνληνο αγσγνχ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ 

γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξνρψλ χδξεπζεο" ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη αθνξά ηνπνζέηεζε 

πνιιαπινχ δηαλνκέα γηα παξνρέο Ν ≥ 5, ιφγσ θαηαζθεπήο ηεο ππνδνκήο γηα ηνπνζέηεζε 

κειινληηθψλ παξνρψλ χδξεπζεο πέξαλ ησλ αηηνχκελσλ ζπλδέζεσλ Ν. 

χκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., θάζε θνξά πνπ γίλεηαη ηνπνζέηεζε λέσλ παξνρψλ 

χδξεπζεο, θαηαζθεπάδεηαη πάληα ε ππνδνκή γηα κειινληηθέο παξνρέο χδξεπζεο πέξαλ ησλ 

αηηνχκελσλ παξνρψλ χδξεπζεο Ν ζηνλ πνιιαπιφ δηαλνκέα. Οη επηπιένλ εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη 

θαη πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή ηεο πξφζζεηεο απνδεκίσζεο, είλαη: ε εθζθαθή ηνπ επηπιένλ 

απαηηνπκέλνπ νξχγκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξφζζεηνπ πνιιαπινχ δηαλνκέα, ε 

θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, απφξξηςε θαη δηάζηξσζε ησλ 

πξντφλησλ απνμειψζεσλ θαη εθζθαθψλ ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο, ε θνξηνεθθφξησζε 

θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ απφ νπνηαδήπνηε απνζήθε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ησλ απαηηνπκέλσλ 

πιηθψλ, νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ θαηά ηηο εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

πνιιαπινχ δηαλνκέα κεηά ησλ αληίζηνηρσλ αλακνλψλ, ε επίρσζε ηνπ πξναλαθεξζέληνο νξχγκαηνο 

κε άκκν ιαηνκείνπ, θαζψο θαη ε επαλαθνξά ηνπ νδνζηξψκαηνο θαη ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξφηεξα 

θαηάζηαζε. εκεηψλεηαη φηη νη αλακνλέο γηα ηηο κειινληηθέο παξνρέο χδξεπζεο παξακέλνπλ 

ηαπσκέλεο κε αξζεληθή ηάπα 3/4'' ζην έδαθνο. 

30.02.01 Όηαλ ν αηηνχκελνο αξηζκφο λέσλ παξνρψλ χδξεπζεο είλαη κνλφο: 

Καηαζθεπή ππνδνκήο γηα κηα κειινληηθή παξνρή χδξεπζεο. 

Σηκή πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ηνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 κε 

πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξεηο (4) παξνρέο χδξεπζεο θαη θαηαζθεπήο ππνδνκήο γηα 

ηνπνζέηεζε κίαο αλακνλήο γηα κειινληηθή παξνρή χδξεπζεο (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γέθα 

(Αξηζκεηηθψο): 10,00 

30.02.02 Όηαλ ν αηηνχκελνο αξηζκφο λέσλ παξνρψλ χδξεπζεο είλαη δπγφο: 

Καηαζθεπή ππνδνκήο γηα δχν κειινληηθέο παξνρέο χδξεπζεο. 

Σηκή πξφζζεηεο απνδεκίσζεο γηα θάζε ηνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 κε 

πεξηζζφηεξεο απφ ηέζζεξεηο (4) παξνρέο χδξεπζεο θαη θαηαζθεπήο ππνδνκήο γηα 

ηνπνζέηεζε δχν αλακνλψλ γηα κειινληηθέο παξνρέο χδξεπζεο (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη 

(Αξηζκεηηθψο): 20,00 
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Άξζξν 31ν 

Σνπνζέηεζε κέρξη θαη δύν παξνρώλ επί αλακνλώλ ππάξρνληνο πνιιαπινύ δηαλνκέα, ή ζύλδεζε 

δεύηεξεο ή ηξίηεο παξνρήο ζε πθηζηάκελν ραιθνζσιήλα παξνρήο 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (31%), ΤΓΡ 6622.1 (69%) 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η εθζθαθή γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ πνιιαπινχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ εχθακπησλ 

ζσιήλσλ απφ ην πνιιαπιφ ή ην ζχζηεκα κέρξη θαη ην θξεάηην ηνπ κεηξεηή, θαζψο θαη ηνπ 

απαηηνχκελνπ ραιθνζσιήλα, φηαλ γίλεηαη ζχλδεζε δεχηεξεο ή ηξίηεο παξνρήο ζε πθηζηάκελεο, φπσο θαη 

ε πιήξεο επίρσζε θαη επαλαθνξά ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 

β. Η εξγαζία δηαθνπήο ηνπ λεξνχ απφ ηε δηθιείδα ηνπ πνιιαπινχ ή ηνπ ζπζηήκαηνο, ε εξγαζία αθαίξεζεο 

ηεο ηάπαο απφ ην πνιιαπιφ ή ην ζχζηεκα, ν θαζαξηζκφο ηεο κνχθαο, ε ζχλδεζε ηνπ ραιθνζσιήλα ή 

ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα απφ ηε κνχθα κέρξη θαη ην θξεάηην ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ε ηνπνζέηεζε ησλ 

θξνπλψλ (ηειεζθνπηθνχ θαη απινχ) ζην θξεάηην ηνπ πδξνκέηξνπ, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

πδξνκέηξνπ. 

γ. Η εξγαζία δηαθνπήο ηνπ λεξνχ ζην ραιθνζσιήλα κε πήμε ηνπ λεξνχ κε ρξήζε θαηάιιεινπ ςπθηηθνχ, ε 

θνπή ηνπ ραιθνζσιήλα θαη ε ηνπνζέηεζε νξεηράιθηλνπ ηαπ ή Φ, ε ζχλδεζε λένπ ηκήκαηνο 

ραιθνζσιήλα ή εχθακπηνπ ζσιήλα κέρξη ην κεηξεηή ή ην θξεάηην, ε ηνπνζέηεζε ησλ θξνπλψλ 

(ηειεζθνπηθνχ θαη απινχ) ζην θξεάηην ηνπ πδξνκέηξνπ, ζηελ πεξίπησζε ζχλδεζεο δεχηεξεο ή ηξίηεο 

παξνρήο ζε πθηζηάκελν ραιθνζσιήλα πνπ πδξεχεη ήδε έλα αθίλεην, θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ 

πδξνκέηξνπ. 

δ. Η εξγαζία γηα ηελ ηνπνζέηεζε, ηελ θαιή έδξαζε θαη ηζνζηάζκηζε ηνπ θξεαηίνπ λένπ ή παιαηνχ ηχπνπ 

κεηά ηνπ θαιχκκαηνο απηνχ ζηελ ππάξρνπζα ζηάζκε ηνπ πεδνδξνκίνπ. Η έδξαζε ησλ θξεαηίσλ ζα 

γίλεηαη επί κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ρνξεγεί ε Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ., αθνχ πξνεγεζεί ζθπξνδέηεζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ηνπ πιαηζίνπ. 

ε. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 

κεηαθνξά, εθθφξησζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ηνπ απαηηνχκελνπ ραιθνζσιήλα ή ηνπ εχθακπηνπ ζσιήλα, 

ησλ θξνπλψλ δηαθνπήο θαη ηνπ πδξνκεηξεηή απφ νπνηαδήπνηε απνζήθε ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ησλ 

πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή γηα ηνπνζέηεζε κέρξη θαη δχν παξνρψλ επί αλακνλψλ ππάξρνληνο πνιιαπινχ δηαλνκέα, ή ζχλδεζεο 

κέρξη θαη δχν παξνρψλ ζε ππάξρνλ ζχζηεκα, ή ζχλδεζεο δεχηεξεο ή ηξίηεο παξνρήο ζε πθηζηάκελν 

ραιθνζσιήλα παξνρήο (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα ηέζζεξα θαη ελελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 74,90 

 

 

Άξζξν 32ν 

ύλδεζε πθηζηάκελεο παξνρήο, ζηελ νπνία έρεη γίλεη ήδε εμπγίαλζε, κε ηελ εζσηεξηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ πδξεπόκελνπ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Η εξγαζία ζχλδεζεο ηεο πθηζηάκελεο παξνρήο κε ηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πδξεπφκελνπ, 

αλεμαξηήησο κήθνπο εζσηεξηθνχ ζσιήλα (κεηά ηνλ πδξνκεηξεηή κέρξη ηελ εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε). 

β. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 

κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ 

(εζσηεξηθνχ ζσιήλα, θξνπλψλ θ.ι.π.), ηα νπνία πξνκεζεύεηαη ν Αλάδνρνο κε δηθή ηνπ κέξηκλα 

θαη δαπάλε, γηα ηε ζχλδεζε πθηζηάκελεο παξνρήο, ζηελ νπνία έρεη γίλεη ήδε εμπγίαλζε, κε ηελ 

εζσηεξηθή εγθαηάζηαζε ηνπ πδξεπφκελνπ. 

γ. Όιεο νη απαηηνχκελεο ρσκαηνπξγηθέο εξγαζίεο πνπ ζα πξνθχςνπλ γηα ηελ ππφςε ζχλδεζε, έηζη ψζηε ην 

πεδνδξφκην λα επαλέιζεη ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε. 

Η θαηάξγεζε ηεο πθηζηάκελεο παξνρήο θαη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζε λέα παξαπιήζηα ζέζε πξνβιέπνληαη ζε 

αληίζηνηρα άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

Σηκή γηα κία πιήξε ζχλδεζε (ηεκ) πθηζηάκελεο παξνρήο ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κε ηελ εζσηεξηθή 

εγθαηάζηαζε ηνπ πδξεπφκελνπ: 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξηάληα πέληε θαη πελήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 35,50 

 

 

 
 

Άξζξν 33ν 

Απνκόλσζε παξνρήο από ηνλ θξνπλό ζπλέλσζεο 

ρεηηθό άξζξν: ΠΣΤΔ 16.10 

Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο: ΗΛΜ – 4 

Απνκφλσζε πθηζηάκελεο παξνρήο χδξεπζεο απφ ηνλ θξνπλφ ζπλέλσζεο γηα ηε δηαθνπή ηεο πδξνδφηεζεο, 

κεηά απφ έγγξαθε εληνιή ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο (εληνπηζκφο ηεο πξνο απνκφλσζε παξνρήο κε βάζε 

ηα ζηνηρεία ηνπ κεηξεηή, θιείζηκν ηνπ θξνπλνχ, απνζχλδεζε θαη ηάπσκα ηνπ άθξνπ ηνπ ζσιήλα ζχλδεζεο). 

Σηκή αλά επέκβαζε (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Σξία θαη εμήληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 3,60 

 

Άξζξν 34ν 

Δμπγίαλζε πθηζηάκελσλ παξνρώλ ύδξεπζεο κε ηνπνζέηεζε ζσιήλα ΡΔ 32 ζε λέν αγσγό 

νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνύ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1 

Γηα ηελ εμπγίαλζε ελφο πθηζηάκελνπ θνξκνχ παξνρψλ ή κηαο κεκνλσκέλεο παξνρήο χδξεπζεο, κε 

ηνπνζέηεζε ζσιήλα ΡΔ 32 ζε λέν αγσγφ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ, αλεμαξηήησο ηεο 

απφζηαζεο ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ απφ ηελ πθηζηάκελε δηάηαμε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 

κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζσιήλα 32, ησλ θξνπλψλ 

θαη ησλ απαηηνπκέλσλ ζπλδέζκσλ γηα ην λέν αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ. 

2. Η πξνζέγγηζε, ηνπνζέηεζε θαη πιήξεο ζχλδεζε ηνπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ πδξνιεςίαο (ζέιια) ζην λέν 

αγσγφ δηαλνκήο. Η ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο κε ηνλ αγσγφ παξνρήο χδξεπζεο γίλεηαη κε δηάηξεζε 

ππφ πίεζε κε ρξήζε κεραλήο Müller. Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα ΡΔ 32 θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηε ζέιια 

θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηνλ θξνπλφ ζπλέλσζεο, ε πξνζαξκνγή ηνπ λένπ αγσγνχ 32 κε ηηο πθηζηάκελεο 
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πδξνπαξνρέο ηνπ αθηλήηνπ κε εηδηθφ ηεκάρην, ε αθαίξεζε ησλ παξνρψλ χδξεπζεο απφ ηνλ παιαηφ 

αγσγφ, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε θαη εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμπγίαλζε 

πθηζηάκελσλ παξνρψλ χδξεπζεο ζε λέν αγσγφ. 

3. Η πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 

εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην. Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε ζσιήλεο, 

εηδηθά ηεκάρηα θαη ζπλδέζκνπο πνιπαηζπιελίνπ. 

Η ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνξά κφλν ζηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη είλαη ίδηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ 

απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πθηζηάκελνο θνξκφο παξνρψλ ή 

ε κηα κεκνλσκέλε παξνρή χδξεπζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε θξεάηηα λένπ ηχπνπ (θξεάηηα ζθπξνδέκαηνο 

κε ππζκέλα). 

Όηαλ ν πθηζηάκελνο θνξκφο παξνρψλ ή ε κεκνλσκέλε παξνρή χδξεπζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε θξεάηηα 

ζθπξνδέκαηνο παιαηνχ ηχπνπ θσληθά ρσξίο ππζκέλα ή ρηηζηά, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε 

πιήξε εμπγίαλζε ηνπ θνξκνχ παξνρψλ ή ηεο κεκνλσκέλεο παξνρήο θαη ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ 

θξεαηίσλ κε θξεάηηα λένπ ηχπνπ, εθηφο εάλ ηνπ δνζεί δηαθνξεηηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

θαη ζα ακείβεηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν "Σνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 επί ππάξρνληνο αγσγνχ 

νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξνρψλ χδξεπζεο". 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή γηα κία πιήξε εμπγίαλζε πθηζηάκελσλ παξνρψλ ή παξνρήο χδξεπζεο, κε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ζσιήλα ΡΔ 32 ζε λέν αγσγφ (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πελήληα δύν   

(Αξηζκεηηθψο): 52,00 

 

Άξζξν 35ν 

Δμπγίαλζε πθηζηακέλνπ ζπζηήκαηνο παξνρώλ κε ηνπνζέηεζε ζσιήλα ΡΔ 63 ζε λέν αγσγό 

νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνύ 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6622.1 

Γηα ηελ εμπγίαλζε ελφο πθηζηάκελνπ θνξκνχ παξνρψλ ή κηαο κεκνλσκέλεο παξνρήο χδξεπζεο, κε 

ηνπνζέηεζε ζσιήλα ΡΔ 63 ζε λέν αγσγφ νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ, αλεμαξηήησο ηεο 

απφζηαζεο ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ απφ ηελ πθηζηάκελε δηάηαμε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 

κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ηνπ ζσιήλα 63, ησλ θξνπλψλ 

θαη ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ γηα αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ. 

β. Η πξνζέγγηζε, ε ηνπνζέηεζε θαη ε ζχλδεζε ηνπ εηδηθνχ εμαξηήκαηνο πδξνιεςίαο (ζέιια) ζην λέν 

αγσγφ δηαλνκήο, ε ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ δηαλνκήο κε ηνλ αγσγφ παξνρήο χδξεπζεο κε δηάηξεζε ππφ 

πίεζε κε ρξήζε κεραλήο Müller, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζσιήλα 63 θαη ε ζχλδεζή ηνπ κε ηε ζέιια, κε 

θαηάιιειν εηδηθφ ηεκάρην, ε ζχλδεζε ζην άιιν άθξν ηνπ ζσιήλα 63 ελφο δηαζηνιηθνχ εηδηθνχ ηεκαρίνπ 

κε ειεθηξνκνχθα, ε ζχλδεζε ιαηκνχ κε ειεχζεξε θιάληδα κε ειεθηξνκνχθα αληίζηνηρεο δηαηνκήο κε 

ην δηαζηνιηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ε ζχλδεζε ηεο ειεχζεξεο θιάληδαο κε ηελ ππάξρνπζα δηθιείδα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο επίζεο θαη νπνηαδήπνηε άιιε δαπάλε θαη εξγαζία απαηηείηαη γηα ηελ πιήξε εμπγίαλζε 

πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο παξνρψλ χδξεπζεο ζε λέν αγσγφ. εκεηψλεηαη φηη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο 
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γηα νηηδήπνηε απαηηεζεί ζρεηηθά κε ηε κεραλή Müller θαη ηε δηάηξεζε ππφ πίεζε ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

γ. Η πξνκήζεηα, θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ φισλ ησλ 

απαηηνχκελσλ κεραλψλ θαη ζπζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπγθφιιεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ πνιπαηζπιέλην. Οη ζπζθεπέο πξέπεη λα είλαη θαηάιιειεο γηα ρξήζε ζε 

ζσιήλεο, εηδηθά ηεκάρηα θαη ζπλδέζκνπο πνιπαηζπιελίνπ. 

Η ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ αθνξά κφλν ζηηο πδξαπιηθέο εξγαζίεο θαη είλαη ίδηα αλεμάξηεηα απφ ηελ 

απφζηαζε ηνπ άμνλα ηνπ αγσγνχ απφ ηελ πίζσ πιεπξά ηνπ πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην παξφλ άξζξν εθαξκφδεηαη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πθηζηάκελνο θνξκφο παξνρψλ ή 

ε κηα κεκνλσκέλε παξνρή χδξεπζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε θξεάηηα λένπ ηχπνπ. 

Όηαλ ν πθηζηάκελνο θνξκφο παξνρψλ ή ε κεκνλσκέλε παξνρή χδξεπζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε θξεάηηα 

ζθπξνδέκαηνο παιαηνχ ηχπνπ θσληθά ρσξίο ππζκέλα ή ρηηζηά, ηφηε ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζε 

πιήξε εμπγίαλζε ηνπ θνξκνχ παξνρψλ ή ηεο κεκνλσκέλεο παξνρήο θαη ηελ πιήξε αληηθαηάζηαζε ησλ 

θξεαηίσλ κε θξεάηηα λένπ ηχπνπ, εθηφο εάλ ηνπ δνζεί δηαθνξεηηθή εληνιή απφ ηε Γηεπζχλνπζα Τπεξεζία 

θαη ζα ακείβεηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν "Σνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 63 επί ππάξρνληνο αγσγνχ 

νπνηαζδήπνηε δηακέηξνπ θαη πιηθνχ γηα ηελ εγθαηάζηαζε παξνρψλ χδξεπζεο". 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή γηα κία πιήξε εμπγίαλζε πθηζηάκελσλ παξνρψλ ή παξνρήο χδξεπζεο, κε ηνπνζέηεζε θαη ζχλδεζε 

ζσιήλα ΡΔ 63 ζε λέν αγσγφ (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δβδνκήληα νθηώ  

(Αξηζκεηηθψο): 78,00 

 

Άξζξν 36ν 

Φξεάηην πδξνπαξνρήο αθηλήηνπ 

36.01 Σνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο   

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.11 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ – 4 

Σνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο – αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλνπ πνπ 

έρεη ζξαπζηεί. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ, κεηά ηεο 

ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

β. Η απνμήισζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ θξεαηίνπ θαη ε δηάλνημε νξχγκαηνο ζην πεδνδξφκην γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ λένπ. 

γ. Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ λένπ θξεαηίνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, κέρξη ηε ζηάζκε έδξαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο ή επίζηξσζεο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

δ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ  

08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 

ε. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ησλ κπάδσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε θαη ν πιήξεο 

θαζαξηζκφο ηνπ ρψξνπ ηεο επέκβαζεο θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο 

γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ. 
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ζη.  Η δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθίαο  ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπ πδξνκεηξεηή πξηλ θαη 

κεηά ηελ επέκβαζε  

δ. Οη δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ πδξνπαξνρήο απφ ρψκα ή κπάδα ή ζθπξνδέκαηα ή 

νπνηαδήπνηε άιιν πιηθφ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ 

πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ πδξνκεηξεηψλ πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα 

λα είλαη δπλαηή ε ιήςε έλδεημεο.  

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ.  

ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θξεαηίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην θάιπκκα εθφζνλ είλαη ζε ιεηηνπξγηθή 

θαηάζηαζε. ε πεξίπησζε πνπ θξηζεί φηη απαηηείηαη ηνπνζέηεζε λένπ θαιχκκαηνο, ηφηε ε κεηαθνξά, 

θνξηνεθθφξησζε θαη ζηαιία θαζψο θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηηκή.  

 

36.01.01  Σνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε κνλνχ θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο   

 

Σηκή αλά ηνπνζεηνχκελν κνλφ θξεάηην παξνρήο χδξεπζεο (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): αξάληα πέληε 

(Αξηζκεηηθψο): 45,00 

 

36.01.02  Σνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε δηπινχ  θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο   

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ην θξεάηην είλαη δηπιφ ε ηηκή ζα δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

Σηκή αλά ηνπνζεηνχκελν δηπιφ θξεάηην παξνρήο χδξεπζεο (ηεκ): 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πελήληα Σέζζεξα  

(Αξηζκεηηθψο): 54,00 

 

 

36.02 Σνπνζέηεζε θαιχκκαηνο θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 111 (18%), ΤΓΡ 579 (82%) 

Η εληνιή εξγαζίαο γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαιχκκαηνο θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο ζα δίλεηαη ζηνλ 

Αλάδνρν κε πξνθνξηθή εηδνπνίεζε ιφγσ ηνπ θαηεπείγνληνο ηνπ ζέκαηνο απφ ηε Γηεπζχλνπζα 

Τπεξεζία ηνπ έξγνπ θαη ηαπηφρξνλα ζα δίλεηαη θαη εγγξάθσο κέζσ πηλαθίνπ εληνιψλ εξγαζίαο, 

κέζσ ηειενκνηφηππνπ, ή ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. Ο ρξφλνο αλάδξαζεο πξέπεη λα είλαη άκεζνο 

θαη ζε θάζε πεξίπησζε κηθξφηεξνο ησλ ηξηψλ (3) σξψλ απφ ηελ έγγξαθε εληνιή. 

 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, ε κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ε πξνζέγγηζε θαη ε πιήξεο ηνπνζέηεζε 

ελφο θαιχκκαηνο θξεαηίνπ παξνρήο απφ ηηο απνζήθεο ηεο Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. ζηνλ ηφπν ηνπ ζπκβάληνο. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ): 
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ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Γεθαηέζζεξα θαη είθνζη ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 14,20 

 

36.03 Δπηζθεπή θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο  

ρεηηθφ άξζξν: ΠΣΤΔ 16.12 

Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο: ΗΛΜ – 4 

Γηα ηελ επηζθεπή θξεαηίνπ χδξεπζεο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η εθζθαθή πεξηκεηξηθά ηνπ θξεαηίνπ γηα ηελ απειεπζέξσζε ηνπ πιαηζίνπ ηνπ απφ ζθπξφδεκα, 

θαζψο θαη νη εξγαζίεο θαζαξηζκνχ ηνπ θξεαηίνπ θαη απνκάθξπλζεο ησλ αθαηάιιεισλ πιηθψλ. 

β. Οπνηαδήπνηε εξγαζία απαηηεζεί κε ηε ρξήζε ζθπξνδέκαηνο, είηε γηα ηε ζηήξημε ηνπ πιαηζίνπ 

ηνπ θαιχκκαηφο, είηε γηα ηελ θάιπςε αξκψλ – θελψλ ζην ίδην ην ζψκα ηνπ θξεαηίνπ, είηε 

αλάκεζα ζε δχν θξεάηηα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε πιήξσζε ησλ αξκψλ – θελψλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

έληερλα κε ρξήζε θαηάιιεινπ θαινππηνχ.   

γ. Η απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ  

08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 

δ. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξά φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ πιήξε επηζθεπή ηνπ 

θξεαηίνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε απνθνκηδή ησλ πιενλαδφλησλ πξντφλησλ θαζψο θαη 

ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ. 

Η δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθίαο  ηνπ θξεαηίνπ θαη ηνπ αξηζκνχ ηνπ πδξνκεηξεηή πξηλ θαη 

κεηά ηελ επέκβαζε. 

Οη δαπάλεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ θξεαηίσλ πδξνπαξνρήο απφ ρψκα ή κπάδα ή ζθπξνδέκαηα ή 

νπνηαδήπνηε άιιν πιηθφ, πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, θαζψο θαη ε απνκάθξπλζε ησλ 

πξντφλησλ θαζαξηζκνχ, θαζψο θαη ν θαζαξηζκφο ησλ πδξνκεηξεηψλ πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα 

λα είλαη δπλαηή ε ιήςε έλδεημεο.  

Οη 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 ηνπ θξεαηίνπ 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), 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. 

Δθφζνλ ν Αλάδνρνο ζα πξνβαίλεη ζηελ αληηθαηάζηαζε θνληψλ θξεαηίσλ (ησλ 10 cm), θπξίσο ζε 

παιηά ζπζηήκαηα πνιπθαηνηθηψλ, ηφηε ζα πιεξψλεηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν 13.01 

"Σνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο ",  κεησκέλν θαηά 30%.  

  ε πεξίπησζε αλαγθαηφηεηαο αξκνιφγεζεο θαη επηζθεπήο ησλ ηκεκάησλ κεηαμχ ησλ 

θαιπκκάησλ ησλ ελ ιφγσ θξεαηίσλ, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. β.  

 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

ησλ πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα 

ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

Σηκή γηα κία πιήξε επηζθεπή θξεαηίνπ παξνρήο (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δίθνζη νθηώ  

(Αξηζκεηηθψο): 28,00 
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Άξζξν 37ν 

Δληνπηζκόο θαη απνθάιπςε θξεαηίσλ παξνρώλ θαη δεκηνπξγία ζθίηζνπ παξνρήο 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6081.1 (15%), ΤΓΡ 6807 (14%), ΟΓΟ 4521Β (16%), ΤΓΡ 6804 (25%),  

ΤΓΡ 6068 (30%) 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η ράξαμε δηα ρξήζεσο αζθαιηνθφπηνπ, θαζαίξεζε αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ή εηδηθνχ αζθαιηηθνχ 

ηάπεηα νπνηνπδήπνηε πάρνπο, ή ζθπξνδέκαηνο θάζε είδνπο άνπινπ ή νπιηζκέλνπ θαη ζε νπνηαδήπνηε 

ζηάζκε πάλσ ή θάησ απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο 

Πξνδηαγξαθήο. 

β. Η εθζθαθή ηάθξνπ εληφο νξχγκαηνο κε κέγηζηεο δηαζηάζεηο νξχγκαηνο κήθνπο 1,5 m × πιάηνπο 1,5 m 

× βάζνπο 1,0 m, ζε ζεκείν πνπ ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ην ρνξεγνχκελν απφ ηελ Τπεξεζία ζθίηζν φηαλ 

απηφ είλαη δηαζέζηκν, ζε θάζε είδνπο έδαθνο, κε κεραληθά κέζα ή ρεηξνλαθηηθά, κε παξνπζία ή κε 

ππνγείσλ ή επηθαλεηαθψλ πδάησλ, αληιήζεηο ησλ ππνγείσλ ή επηθαλεηαθψλ πδάησλ θαη ηηο παληφο 

είδνπο αληηζηεξίμεηο. ε πεξίπησζε πνπ ε Τπεξεζία δελ δηαζέηεη ζθίηζν, ην ζεκείν εθζθαθήο ζα 

πξνζδηνξίδεηαη απφ θνηλνχ απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηελ νκάδα επίβιεςεο.  

γ. Η θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, άνπιν ή 

νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο νη ζρεηηθέο εξγαζίεο κε 

κεραληθά κέζα. 

δ. Η θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε ηζηκεληνπιαθψλ ή πιαθηδίσλ θάζε είδνπο, άνπινπ ή 

νπιηζκέλνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ηνπ ππνζηξψκαηνο ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πιηθφ, νπνηνπδήπνηε πάρνπο, εθηεινχκελεο νη πην πάλσ εξγαζίεο κε κεραληθά κέζα. 

ε. Η δηαδηθαζία νινθιήξσζεο ησλ εξγαζηψλ απνθάιπςεο ηεο παξνρήο, φπσο ε θσηνγξάθεζε ηνπ 

θξεαηίνπ θαη ηνπ πδξνκέηξνπ, ε ζπκπιήξσζε ησλ απαηηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηεο παξνρήο θαη ηνπ 

αθηλήηνπ ζε ςεθηαθή κνξθή θαη ε δεκηνπξγία λένπ ζθαξηθήκαηνο. 

ζη. Η αλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) ηνπ πεδνδξνκίνπ απφ ηζηκεληφπιαθεο 50 cm × 50 cm ή 

ηζηκεληνπιαθηδίσλ δηαθφξσλ δηαζηάζεσλ ή άιινπ είδνπο επηζηξψζεσλ, έηζη ψζηε ην πεδνδξφκην λα 

επαλέιζεη ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή. 

δ. Η αλαθαηαζθεπή (επαλαθνξά) πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 πάρνπο 10 cm, ζχκθσλα κε 

ηελ αληίζηνηρε Σερληθή Πξνδηαγξαθή, ζε πεξίπησζε πνπ ην ππάξρνλ πεδνδξφκην είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

απφ άνπιν ζθπξφδεκα. 

ε. Η επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, δειαδή θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C12/15 

ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ θαη ε ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ή ρπηψλ επί ηφπνπ θξαζπέδσλ απφ ζθπξφδεκα C16/20, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ. 

ζ. Η πιήξεο επαλαπιήξσζε ηνπ νξχγκαηνο κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, 

εθηεινχκελε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

η. Η επαλαθνξά ηνπ αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο ζε δχν ζηξψζεηο (πάρνπο 5 cm εθάζηε) ή νδνζηξψκαηνο 

απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο άνπιν ή νπιηζκέλν πάρνπο 10 cm, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο αληίζηνηρεο 

Σερληθήο Πξνδηαγξαθήο. 

ηα. ε πεξίπησζε πνπ ν δξφκνο ή ην πεδνδξφκην είλαη αδηακφξθσηα, ε επαλαθνξά ηνπ δξφκνπ θαη ηνπ 

πεδνδξνκίνπ ζα γίλεηαη ζηελ πξνηέξα κνξθή. 
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ηβ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ρνξήγεζε ζθαξηθήκαηνο ηεο απνθαιπθζείζαο παξνρήο – θξεαηίνπ, ζην 

νπνίν ζα απνηππψλεηαη ε εμάξηεζή ηεο απφ ηνπιάρηζηνλ δχν ζηαζεξά ζεκεία, θαζψο θαη θσηνγξαθίαο 

πξηλ θαη κεηά ηελ επέκβαζε.   

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ 

πξνκήζεηα, ηε θνξηνεθθφξησζε, ηε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ηε κεηαθνξά απφ 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ θαη κεραλεκάησλ, γηα ηελ 

πιήξε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ε δαπάλε θαη νη εξγαζίεο γηα ηε θνξηνεθθφξησζε, ηε ζηαιία ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ηε κεηαθνξά απφ ηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ φισλ ησλ πξντφλησλ 

απνμειψζεσλ, εθζθαθψλ θαη θαζαηξέζεσλ ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο, 

θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ απηψλ. 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- Η ηνπνζέηεζε λένπ θξεαηίνπ εθφζνλ απαηηείηαη  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο.  
-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 

πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 
εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 

εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

εκεηψλεηαη φηη: 

(η) ε πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ απνθάιπςε ηνπ θξεαηίνπ ηνπ πδξνκεηξεηή δηαπηζησζεί φηη απαηηείηαη θαη 

αλχςσζε ηεο παξνρήο, ηφηε θαηφπηλ ελεκέξσζεο θαη έγθξηζεο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, απηή ζα 

πινπνηείηαη θαη ζα απνδεκηψλεηαη κε ην άξζξν ηηκνινγίνπ 16 κεησκέλν θαηά 70 %.  

ε πεξίπησζε κε αλεχξεζεο ηνπ θξεαηίνπ παξνρήο, θαηφπηλ εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο, 

επεθηείλεηαη ε εθζθαθή  θαηά  κήθνο 2,00 κ Υ πιάηνο 2,00 κ θαη ν Αλάδνρνο πιεξψλεηαη κε  60% ηεο ηηκήο 

ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δειαδή γίλεηαη κείσζε ηηκήο θαηά πνζνζηφ 40%.  

Σηκή αλά ηεκάρην νινθιεξσκέλεο εξγαζίαο (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ ηξηάληα έμη θαη ηξηάληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 136,30  

  

 

Άξζξν 38ν 

Αλύςσζε  πθηζηάκελεο παξνρήο ύδξεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ζπνξαδηθώλ έξγσλ 

Πεξηιακβαλφκελα ζρεηηθά άξζξα: ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02, ΠΣΤΔ 3.10.01.01, ΠΣΤΔ 3.11.01.01, ΠΣΤΔ 3.12,  

ΠΣΤΔ 4.04, ΠΣΤΔ 4.05, ΠΣΤΔ 4.10, ΠΣΤΔ 4.11, ΠΣΤΔ 5.05.02, ΠΣΤΔ 16.11,  

ΠΣΤΔ 16.22 

Κσδηθνί αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6087 (13%), ΤΓΡ 6804 (18%), ΤΓΡ 6630.1 (20%), ΤΓΡ 6622.1 (17%),  

ΗΛΜ – 4 (32%) 

Αλαθαηαζθεπή ππάξρνπζαο παξνρήο χδξεπζεο απφ ραιθνζσιήλα, ε νπνία επξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία θαη ε 

αλχςσζε ζηελ επηζπκεηή ζέζε, γηα ηε δπλαηφηεηα ιήςεο έλδεημεο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία 

εληφο ηνπ θξεαηίνπ ηεο πδξνπαξνρήο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
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α. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.22 

Αλχςσζε  πθηζηάκελεο παξνρήο χδξεπζεο απφ ραιθνζσιήλα 

1. Η πξνκήζεηα θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε 

θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

2. i. Η δηαθνπή ηεο ξνήο ζην ραιθνζσιήλα, κε πήμε ηνπ λεξνχ κε ρξήζε θαηάιιεινπ ςπθηηθνχ. 

ii. Η απνζχλδεζε ηνπ ραιθνζσιήλα απφ ην δηαθφπηε ¾’’ ή 1’’. 

iii. Η πξνζζήθε λένπ ηκήκαηνο ζσιήλα θαηάιιεινπ κήθνπο  

iv. Η αθαίξεζε – επαλαηνπνζέηεζε πδξνκέηξνπ. 

v. Η αληηθαηάζηαζε δηαθφπηε ¾’’ ή 1’’ εάλ απαηηείηαη. 

vi. Η ζχλδεζε ηεο εζσηεξηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ πειάηε κε ηνλ εζσηεξηθφ δηαθφπηε. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο δελ πξνρσξήζεη ζηελ πήμε ηνπ λεξνχ, ζα θιείζεη ην δηαθφπηε παξνρήο 

απφ ηνλ θξνπλφ ζπλέλσζεο θαη ελ ζπλερεία ζα αθνινπζήζεη ηηο ελέξγεηεο ii – vi, πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ. 

β. Ο έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο ηεο λέαο ζχλδεζεο. 

γ. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 3.10.01.01, 3.11.01.01: 

Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο 

Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ ζε θάζε είδνπο έδαθνο (γαηψδεο, εκηβξαρψδεο ή βξαρψδεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγψλ γξαληηηθψλ θαη ησλ ηζρπξψο ζπγθνιιεκέλσλ θξνθαινπαγψλ 

ζρεκαηηζκψλ), πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθψλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή 

ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή κε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εχξνο θαηάιεςεο 

νδηθνχ άμνλα ππφ θπθινθνξία, κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν (κεραληθά κέζα, ρξήζε δηαηξεηηθνχ εμνπιηζκνχ 

θ.η.ι., κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε), ελ μεξψ ή κε ππφγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνχζα ή 

ππνβηβαδφκελε κε άληιεζε), ζχκθσλα κε ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ". 

Η 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. 

Πεξηιακβάλνληαη νη δαπάλεο θαη νη εξγαζίεο γηα ηελ εθηέιεζε θαη πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ εξεπλεηηθψλ 

ηνκψλ, ηφζν απηψλ πνπ εθηεινχληαη πξηλ απφ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, φζν θαη απηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ πξνζσξηλή παξαιαβή ηνπ έξγνπ. 

ηελ 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. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη 

νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 

Χο ζπνξαδηθέο ζεσξνχληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 2,00 m 

ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνχ κήθνπο νξχγκαηνο. 

δ. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 3.12: 

Πξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά κήθνο δίθηπα Ο.Κ.Χ. 

Πξφζζεηε ηηκή θαηαβαιιφκελε ιφγσ δπζρεξνχο εθζθαθήο, ζε νπνηνδήπνηε έδαθνο, θάησ απφ δίθηπα 

Δηαηξεηψλ / Οξγαληζκψλ Κνηλήο Χθέιεηαο ηνπηθνχ ραξαθηήξα, ππνζηεξηδφκελα / αληηζηεξηδφκελα ή κε, 

αλά κέηξν κήθνπο ζπλαληψκελνπ αγσγνχ θαηά κήθνο ηνπ ζθάκκαηνο. 

Ννείηαη δε αγσγφο κέζα ζην ζθάκκα θαη ν παξακέλσλ κέζα ζε απηφ θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

δηαηνκήο ηνπ (πάλσ απφ 50%). Πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο αγσγνί πεξηιακβαλφκελνη ζε ηδεαηφ θχιηλδξν κε 

άμνλα ηνλ άμνλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αγσγνχ θαη δηακέηξνπ 1,00 m ζεσξνχληαη σο έλαο αγσγφο. 
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ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.04: 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ 

παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ζη. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 4.05: 

Καζαίξεζε θξαζπεδνξείζξσλ θαη πιήξεο επαλαθνξά απηψλ 

Γηα ηελ θαζαίξεζε, απνζχλζεζε θαη απνμήισζε θξαζπεδνξείζξσλ απφ ζθπξφδεκα θάζε είδνπο, άνπιν ή 

νπιηζκέλν θαη νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη χςνπο, εθηεινχκελεο (νη πην πάλσ εξγαζίεο) κε 

κεραληθά κέζα, ή ρεηξνλαθηηθψο. 

Γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, ε νπνία γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν 

ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ή ηελ θαηαζθεπή ρπηψλ 

θξαζπέδσλ, κε ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

1. Η δαπάλε γηα ηελ θαζαίξεζε, ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ απνμήισζε ησλ ππαξρφλησλ 

θξαζπεδνξείζξσλ απφ άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξφδεκα νπνησλδήπνηε δηαζηάζεσλ πιάηνπο θαη 

χςνπο, εθηεινχκελεο κε κεραληθά κέζα, απνθιεηφκελεο ηεο πεξίπησζεο ρξεζηκνπνίεζεο εθξεθηηθψλ 

πιψλ. 

2. Η δαπάλε γηα ηελ επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ δειαδή: 

i. Η δαπάλε θαηαζθεπήο ηνπ ξείζξνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα C16/20 ρπηνχ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ 

κεηά ηεο δαπάλεο ησλ μπινηχπσλ. 

ii. Η δαπάλε ηνπνζέηεζεο πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ ή ρπηψλ θξαζπέδσλ 

θαηαζθεπαδφκελσλ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο ηνπ 

εκπνξίνπ, θαηφπηλ έγγξαθεο εληνιήο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο. 

iii. Η δαπάλε πξνκήζεηαο, θνξηνεθθφξησζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ 

απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, κεηαθνξάο επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ, φισλ ησλ 

απαηηνπκέλσλ πιηθψλ (φπσο ζθπξνδέκαηνο, πξνθαηαζθεπαζκέλσλ θξαζπέδσλ θ.ι.π.), γηα ηελ 

πιήξε επαλαθνξά ησλ θξαζπεδνξείζξσλ, κεηά ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ. 

δ. Σα ζρεηηθά άξζξα ΠΣΤΔ 2.01, ΠΣΤΔ 2.02: 

Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ εθζθαθήο ή θαζαηξέζεσλ, κε ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

Γηα ηε θφξησζε, κεηαθνξά κε απηνθίλεην αλεμάξηεηα ηεο απφζηαζεο, εθθφξησζε, απφξξηςε θαη 

δηάζηξσζε ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο πάζεο θχζεσο ή θαζαηξέζεσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελεο θαη ηεο 

ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, ζε κέξε επηηξεπφκελα απφ ηηο Αξρέο θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο ΔΤ θαζψο θαη ην θφζηνο ππνδνρήο ζε απνδεθηνχο ρψξνπο γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

πιηθψλ απηψλ. 

ε. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 5.05.02: 

Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα ζπλνιηθφ 

πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ. 

ζ. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.10: 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, 

φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

η. Σν άξζξν ΠΣΤΔ 4.11: 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ, φπσο 

αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

ηα. Σν ζρεηηθφ άξζξν ΠΣΤΔ 16.11: 
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Σνπνζέηεζε – αληηθαηάζηαζε θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο 

Φνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 

κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη ηνπνζέηεζε πξνθαηαζθεπαζκέλνπ θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο, ή γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε πθηζηακέλνπ πνπ έρεη ζξαπζηεί. 

ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η απνμήισζε ηνπ θαηεζηξακκέλνπ θξεαηίνπ (πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο). 

β. Η ηνπνζέηεζε θαη πάθησζε κε ζθπξφδεκα ηνπ κεηαιιηθνχ πιαηζίνπ έδξαζεο ηνπ θξεαηίνπ. 

γ. Η ηνπνζέηεζε θαη ζηεξέσζε ηνπ λένπ θξεαηίνπ θαη ε πιήξσζε ηνπ δηαθέλνπ ηνπ νξχγκαηνο κε 

ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ, κέρξη ηε ζηάζκε έδξαζεο ηεο πιαθφζηξσζεο ή επίζηξσζεο ηνπ 

πεδνδξνκίνπ. 

ε πεξίπησζε κε αληηθαηάζηαζεο ηνπ πθηζηάκελνπ θξεαηίνπ κε λέν, ν Αλάδνρνο ζα πιεξσζεί 

κε ην 70% ηεο ηηκήο ηνπ παξόληνο άξζξνπ. ηελ ηηκή απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ελδερόκελε 

επηζθεπή ηνπ πθηζηάκελνπ παιαηνύ θξεαηίνπ παξνρήο. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο (πιελ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ησλ 

πιηθψλ επίρσζεο θαη απνθαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ Δ..Τ.) ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ 

Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 

 

ηελ ηηκή ζπκπεξηιακβάλνληαη:  

- ε δαπάλε γηα ηε ιήςε θσηνγξαθηψλ πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επηζθεπήο.  

-  Η δαπάλε γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο νδνχ (ζάξσζξν & έθιππζε ηεο νδνχ) απφ άκκν ζθφλε θαη ινηπψλ 
πιενλαδφλησλ πιηθψλ, κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαζψο θαη ηεο απνκάθξπλζεο πξντφλησλ 

εθζθαθήο ή επίρσζεο πνπ ηπρφλ έρνπλ παξακείλεη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, απφ ηελ ελ ιφγσ 
εξγαζία.   

Δπηπξφζζεηα δηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ ε έληερλε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ κε ρξήζε αζθαιηνθφπηε θξίλεηαη νπζηψδνπο ζεκαζίαο θαη ε ρξήζε ηνπ είλαη 

ππνρξεσηηθή γηα ηελ πξναλαθεξφκελε εξγαζία. ε πεξίπησζε πνπ δε γίλεη ρξήζε αζθαιηνθφπηε, 

ε εξγαζία ζα ζεσξείηαη θαθφηερλε θαη ηα ειαηηψκαηα απηά, ηα νπνία ζεσξνχληαη νπζηψδε, ζα 

πξέπεη λα απνθαζίζηαηαη άκεζα απφ ηνλ Αλάδνρν. ηελ πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ ηφηε ε ελ 

ιφγσ εξγαζία δελ ζα επηκεηξείηαη θαζφινπ κέρξη ηελ πιήξε θαη έληερλε νινθιήξσζή ηεο.  

 

Σηκή θαη' απνθνπή γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ππάξρνπζαο παξνρήο χδξεπζεο (ηεκ): 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Δθαηόλ ζαξάληα επηά  

(Αξηζκεηηθψο): 147,00 

 

Άξζξν 39ν 

Σνπνζέηεζε πδξνκεηξεηή εληόο θξεαηίνπ 

 

Κσδηθνί Αλαζεψξεζεο: ΤΓΡ 6022 (8%), ΤΓΡ 111 (44%), ΤΓΡ 112 (48%) 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η θνξηνεθθφξησζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζηαιίαο ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε, 

κεηαθνξά απφ νπνηαδήπνηε απφζηαζε ηνπ πδξνκεηξεηή ζηνλ ηφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

β. Η πξνζέγγηζε θαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή εληφο ηνπ θξεαηίνπ, κε ηελ απαηηνχκελε 

ζπλαξκνιφγεζε ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ησλ δχν θξνπλψλ αλάληε θαη θαηάληε. 

Σα πιηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα ρνξεγεζνχλ απφ ηελ Δ.ΤΓ.Α.Π. Α.Δ. 
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Σηκή γηα κία πιήξε ζπλαξκνιφγεζε θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκεηξεηή εληφο θελνχ θξεαηίνπ (ηεκ), ζχκθσλα 

κε ηα παξαπάλσ: 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθσο): Πέληε θαη νγδόληα ιεπηά 

(Αξηζκεηηθψο): 5,80 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Β: σιελώζεηο Γίθηπα, Δξγαζίεο επηζθεπώλ ζπληεξήζεσλ, ινηπώλ θαηαζθεπώλ δηθηύσλ  

(αληηζηνηρεί ζηελ ΟΜΑΓΑ Γ ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο αξηζκ ΓΝγ/νηθ.38107/ΦΝ466/22303-2017) 

 

 

 ΟΛΟΓΡΑΦΩ 

 

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΓΑΠΑΝΗ 

ΟΜΑΓΑ 

Σξία εθαηνκκύξηα  

δηαθόζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξώ 

 

3.250.000,00 € 

 

Αζήλα, Απξίιηνο 2018 

 

ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ ΚΑΙ ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

 

Η πληάμαζα Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΓΙΚΣΤΟΤ ΤΓΡΔΤΗ  

 

 

 

 

Δ. ΡΑΠΠΟΤ 

Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

Κ. ΣΑΤΡΟΤΛΙΑ  

  Πνιηηηθόο Μεραληθόο 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Ι  

 

 

ΑΡΘΡΑ ΕΡΓΑΙΩΝ ΣΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΙΩΝ,  

ΣΑ ΟΠΟΙΑ ΕΜΠΕΡΙΕΥΟΝΣΑΙ ΣΑ ΤΝΘΕΣΑ ΑΡΘΡΑ ΣΟΤ ΠΑΡΟΝΣΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Άξζξν ΠΣΤΕ 4.04 

Απνμήιωζε πιαθνζηξώζεωλ πεδνδξνκίωλ 

Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ πεδνδξνκίσλ θαη ηεο ππφβαζήο ηνπο, κε ρξήζε αεξνζθπξψλ, κε ηε θφξησζε 

επί απηνθηλήηνπ θαη ηε κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε. 

Η εξγαζία ζα εθηειείηαη κε ηδηαίηεξε επηκέιεηα, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ην πνζνζηφ ζξαπνκέλσλ 

πιαθψλ θαηά ηελ απνμήισζε. 

Οη αθέξαηεο πιάθεο ζα ζπγθεληξψλνληαη θαη ζα ζηνηβάδνληαη παξαπιεχξσο ηνπ νξχγκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πιαθφζηξσζεο. 

Άξζξν ΠΣΤΕ 4.09 

Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθώλ νδνζηξωκάηωλ ζηηο ζέζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ 

Γηα ηηο εξγαζίεο πιήξνπο επαλαθνξάο ελφο ηεηξαγσληθνχ κέηξνπ απνμεισζέληνο αζθαιηηθνχ 

νδνζηξψκαηνο, ήηνη: 

1. Δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε πιηθνχ νδνζηξσζίαο κε αδξαλή πιηθά ιαηνκείνπ, θαηά ζηξψζεηο πάρνπο έσο 

15 cm θαη ζπλνιηθνχ πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ. 

2. Εθαξκνγή αζθαιηηθήο πξνεπάιεηςεο  

3. Αζθαιηηθή ζηξψζε βάζεο κε αζθαιηφκηγκα, παξαζθεπαδφκελν ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, 

ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο 50 mm. 

4. Δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε αζθαιηνκίγκαηνο παξαγφκελνπ ελ ζεξκψ ζε κφληκε εγθαηάζηαζε, ζπλνιηθνχ 

πάρνπο ίζνπ κε ην πξνυπάξρνλ θαηά ζηξψζεηο ζπκππθλσκέλνπ πάρνπο έσο 50  mm 

5. Εθαξκνγή αζθαιηηθήο ζπγθνιιεηηθήο επάιεηςεο ζηελ πεξίπησζε εθαξκνγήο δηπιήο αζθαιηηθήο 

ζηξψζεο. 

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. 

Τν παξφλ άξζξν έρεη εθαξκνγή αλεμαξηήησο ηεο εθηάζεσο ησλ απνθαηαζηάζεσλ θαη ησλ θπθινθνξηαθψλ 

ζπλζεθψλ ζηε ζέζε εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. Οη επί κέξνπο εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ έξγσλ νδνπνηίαο (ΝΕΤ ΟΔΟ).  

Άξζξν ΠΣΤΕ 4.10 

Απνθαηάζηαζε επίζηξωζεο πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο ζηηο ζέζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ 

δηθηύωλ 

Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο πεδνδξνκίνπ, λεζίδαο ή πιαηείαο, ε νπνία έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή 

ππνγείνπ δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηεο θαηάζηαζε, κε ρξήζε ησλ 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 ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Απνθαηάζηαζε πιαθνζηξψζεσλ ζηηο 

ζέζεηο δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ". 



 

 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ, ησλ απαηηνπκέλσλ πξνζζέησλ πιηθψλ επίζηξσζεο, ηνπ απηνχ 

ηχπνπ θαη κνξθήο κε ηα πξνυπάξρνληα. 

β. Η 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. Η 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. Επηζεκαίλεηαη φηη ζηα 

φξηα ηεο δψλεο απνθαηάζηαζεο νη πιάθεο ζα είλαη πιήξεηο (αλ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί αξκνθφθηεο γηα ηε 

ράξαμε ηεο δψλεο ηνπ νξχγκαηνο, νη πιάθεο πνπ έρνπλ ηεκαρηζζεί, θαηά ηελ επαλαθνξά ηεο επίζηξσζεο 

ζα αληηθαζίζηαληαη κε πιήξεηο). 

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 4.11 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ από άνπιν ζθπξόδεκα ζηηο ζέζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ 

Απνθαηάζηαζε πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα, ην νπνίν έρεη απνμεισζεί γηα ηελ θαηαζθεπή ππνγείνπ 

δηθηχνπ, ζηελ πξνηέξα ηνπ θαηάζηαζε. 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα θαη πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ζθπξνδέκαηνο θαηεγνξίαο C12/15. 

β. Η επηπέδσζε θαη ζπκπχθλσζε ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη ε δηαβξνρή ηεο πξηλ απφ 

ηε ζθπξνδέηεζε. 

γ. Ο θαζαξηζκφο ησλ παξεηψλ ηνπ ππάξρνληνο ζθπξνδέκαηνο εθαηέξσζελ ηνπ νξχγκαηνο απφ ραιαξά 

πιηθά. 

δ. Η δηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο απνθαηάζηαζεο ηνπ πεδνδξνκίνπ, πάρνπο ίζνπ κε ην 

απνμεισζέλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο ηειηθήο επηθαλείαο, έηζη ψζηε λα ελαξκνλίδεηαη πιήξσο κε ηελ 

πεξηβάιινπζα επίζηξσζε (πθή, ζπλέρεηα ζθνηηψλ, αξκψλ θ.ι.π.). 

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 5.04 

Επηρώζεηο νξπγκάηωλ κε πξνϊόληα εθζθαθώλ, κε ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπύθλωζεο 

Επίρσζε νξπγκάησλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηε δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο 

έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντφληα εθζθαθψλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεχξσο, ή δάλεηα ρψκαηα 

πνπ έρνπλ κεηαθεξζεί επί ηφπνπ, ζχκθσλα κε ηε κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επαλεπίρσζε 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντφλησλ πνπ έρνπλ απνηεζεί ή 

πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζην 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% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (ProctorModified θαηά 

ΕΛΟΤ EN 13286 – 2). 

 



 

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 5.05.02 

Επηρώζεηο νξπγκάηωλ ππνγείωλ δηθηύωλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηό ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθό πάρνο επίρωζεο άλω ηωλ 50 cm 

Επίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 50 cm, ζε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο ή ζηε δψλε δηέιεπζεο νδηθψλ αμφλσλ, ζε ζηξψζεηο πάρνπο έσο 30 cm, κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ 

ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

''Επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ δηαβαζκηζκέλνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ 

ιαηνκείνπ, νη πιάγηεο κεηαθνξέο, ε έθξηςε ζην 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 (ProctorModified θαηά 

ΕΛΟΤ EN 13286–2). 

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 5.07 

ηξώζεηο έδξαζεο θαη εγθηβωηηζκόο ζωιήλωλ κε άκκν πξνειεύζεωο ιαηνκείνπ 

Σηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο ζσιήλσλ εληφο νξχγκαηνο κε άκκν πξνέιεπζεο ιαηνκείνπ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηππηθέο δηαηνκέο ηεο κειέηεο θαη ηελ ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ''. 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά άκκνπ ιαηνκείνπ επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ. 

β. Η πξνζέγγηζε, έθξηςε θαη δηάζηξσζε ηνπ πιηθνχ ζην φξπγκα. 

γ. Η 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 ζηε 

ζσιελνγξακκή. 

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 9.01 

Ξπιόηππνη ή ζηδεξόηππνη επηπέδωλ επηθαλεηώλ 

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 ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ιθξηψκαηα" θαη 01-04-00-00 "Καινχπηα 

θαηαζθεπψλ απφ ζθπξφδεκα (ηχπνη)". 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

• Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ησλ έξγσλ φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ πιηθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ θαινππηψλ 

(αλάινγα κε ην ζχζηεκα ηνπ θαινππηνχ πνπ εθαξκφδεηαη). 

• Οη 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. 



 

 

Σπκπεξηιακβάλεηαη ε απαζρφιεζε εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη φια ηα εξγαιεία θαη ινηπά 

κέζα θαη εμνπιηζκφο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

• Η αλέγεξζε ησλ πάζεο θχζεσλ ηθξησκάησλ ή / θαη βνεζεηηθψλ θαηαζθεπψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

ππνζηήξημε, ζηεξέσζε θαη ζπγθξάηεζε ησλ θαινππηψλ. 

• Η δηακφξθσζε θηγθιηδσκάησλ, θιηκάθσλ, ξακπψλ θαη δηαβαζξψλ γηα ηελ επρεξή θαη αζθαιή δηαθίλεζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζπλεξγείνπ ζθπξνδέηεζεο. 

• Η επάιεηςε ηνπ μπινηχπνπ κε πιηθφ δηεπθφιπλζεο ηεο απνθφιιεζεο. 

• Η 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. 

• Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ πξνεμέρνληα ζηνηρεία πξφζδεζεο 

(ηδαβέηεο, θαξθηά, ζχξκαηα θ.ι.π.). 

• Η απνθαηάζηαζε ηπρφλ θσιεψλ ζηηο απνθαιππηφκελεο επηθάλεηεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, κε ηζηκεληνθνλία 

ή ηζηκεληνεηδή πιηθά, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε ή / θαη ηηο νδεγίεο ηεο Επίβιεςεο. 

• Ο πιήξεο θαζαξηζκφο ηνπ εξγνηαμίνπ απφ πάζεο θχζεσο ππνιείκκαηα πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ 

θαη θαινππηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζπιινγήο ησλ αρξήζησλ θαξθνβεινλψλ. 

• Η θζνξά θαη ε απνκείσζε ησλ πάζεο θχζεσο πιηθψλ θαηαζθεπήο ηθξησκάησλ θαη θαινππηψλ. Σε θακία 

πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θζαξκέλσλ ή παξακνξθσκέλσλ πιηθψλ (μπιείαο, κεηαιιηθψλ 

ζηνηρείσλ θ.ι.π.). 

• Η δαπάλε ησλ πάζεο θχζεσο πιαγίσλ κεηαθνξψλ εληφο ηνπ εξγνηαμίνπ, κε ή ρσξίο κεραληθά κέζα. 

• Η δαπάλε ησλ πιηθψλ πξφζδεζεο, ζηεξέσζεο, θαη ζπλδέζεσλ πάζεο θχζεσο. 

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 9.26 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνύ νπιηζκνύ ζθπξνδεκάηωλ πδξαπιηθώλ έξγωλ 

Πξνκήζεηα 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 ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε 

κέζνλ θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνχ. Εθηέιεζε εξγαζηψλ ζχκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 01-02-

01-00 "Φαιχβδηλνο νπιηζκφο ζθπξνδεκάησλ". 

Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηχπνπ ή ηεο επηθαλείαο 

έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππφζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ θιπ). 

Ο ράιπβαο νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηφγξακκα βάζεη αλαιπηηθψλ Πηλάθσλ Οπιηζκνχ. Εάλ νη 

πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη ζηελ Υπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεψξεζε πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο 

ηνπ νπιηζκνχ. 

Οη Πίλαθεο 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. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνχ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκψλ, ζα ππνγξάθνληαη απφ ηνλ 

Αλάδνρν θαη ηελ Υπεξεζία θαη ζα απνηεινχλ ηελ επηκέηξεζε ησλ νπιηζκψλ. 



 

 

Τν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνχ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 3-1 ηνπ ΚΤΦ-2008, ν 

νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. Σε θακία πεξίπησζε δελ γίλεηαη απνδεθηφο ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ κνλαδηαίνπ 

βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη δπγνινγίνπ. 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδνη 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλα 

πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

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 

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 

Σηελ ηηκή κνλάδαο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηφπνπ, δηακφξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ 

νπιηζκνχ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθφινπζα: 

 Η ζχλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξφπν ζηεξεφ κε ζχξκα, ζε φιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξψζεηο θαη φρη 

ελαιιάμ. 

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζχξκαηνο πξφζδεζεο. 



 

 

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ηελ 

κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνχ, θαζψο θαη αξκνθιεηδψλ (θαηά ISO 15835-2), εθηφο αλ ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηαη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηψλ. 

 Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε χςνο απφ ην δάπεδν εξγαζίαο. 

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

απαηηεζνχλ (εξγαζία θαη πιηθά). 

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

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 10.10.02 

ηεγαλνπνηεηηθή επίζηξωζε επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο κε πιηθά πνιπνπξεζαληθήο βάζεωο 

Επαιείςεηο/επηζηξψζεηο επηθαλεηψλ απφ ζθπξφδεκα γηα ηελ απνθπγή δηαξξνψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο 

θαηαζθεπήο απφ ηελ δηείζδπζε πγξαζίαο κε ηελ εθαξκνγή ησλ Αξρψλ θαη Μεζφδσλ πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Πξφηππν ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (πδξνθνβηθφο εκπνηηζκφο, επηζηξψζεηο), ζχκθσλα κε ηελ κειέηε, κε ρξήζε 

πιηθψλ θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 πνπ θέξνπλ ζήκαλζε CE. 

Σηα ππνάξζξα ηνπ παξφληνο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ, ν επηκειήο θαζαξηζκφο ηεο επηθαλείαο 

ηνπ ζθπξνδέκαηνο απφ ξχπνπο θαη ραιαξά πιηθά θαη ε εθαξκνγή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πξνκεζεπηή. 

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 12.13.02.05 

Αγωγόο ππό πίεζε από ζωιήλεο PVC – U, δηακέηξνπ 90, νλνκαζηηθήο πίεζεο 10 atm 

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

ηνηρψκαηνο, θαηά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίθηπα ππφ πίεζε 

απφ ζσιήλεο PVC-U". 

Σηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζσιήλσλ θαη φισλ ησλ απαηηνπκέλσλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απφ PVC ηεο αληίζηνηρεο νλνκαζηηθήο πίεζεο, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ κειέηε ηνπ 

έξγνπ (γηα δηάβαζε εκπνδίσλ, νξηδνληηνγξαθηθέο θαη κεθνηνκηθέο αιιαγέο ηεο ράξαμεο θ.ι.π.). 

β. Οη πιάγηεο κεηαθνξέο ζην εξγνηάμην, ε πξνζέγγηζε, ε εγθαηάζηαζε θαη ζχλδεζε ηνπ αγσγνχ θαη εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απηνχ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ ζχκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

γ. Η ηνπνζέηεζε ζην φξπγκα πιαζηηθήο ηαηλίαο ζήκαλζεο, ηνπ ρξψκαηνο πνπ ζα θαζνξίζεη ε Υπεξεζία, 

ζχκθσλα κε ηελ ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ δηθηχσλ"  

Δηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε ζχλδεζεο ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ ζσιήλεο PVC-U κε πθηζηάκελν 

δίθηπν, δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν αιιά πιεξψλεηαη ηδηαηηέξσο κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ 

παξφληνο Τηκνινγίνπ. Επίζεο δελ πεξηιακβάλνληαη νη ζπζθεπέο ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ηνπ δηθηχνπ, νη 

αγθπξψζεηο θαη ν εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν πνπ πιεξψλνληαη ηδηαηηέξσο βάζεη ησλ ζρεηηθψλ 

άξζξσλ ηνπ παξφληνο Τηκνινγίνπ. 

 



 

 

Άξζξν ΠΣΤΕ 16.28 

Καζαξηζκόο θξεαηίνπ δηθιείδαο (βαλνθξεαηίνπ) 

Καζαξηζκφο απφ ρψκαηα ή νηηδήπνηε άιια πιηθά θξεαηίνπ βάλαο θαη ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ζσιήλα ηνπ 

ρεηξηζηεξίνπ, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν επρεξήο ρεηξηζκφο ηεο βάλαο. 

 

  



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Άξζξν ΠΣΟΕ 46.01.03 

Οπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 6×9×19 cm, πάρνπο 1 (κηαο) 

πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη) 

Πιηλζνδνκέο κε δηάθελνπο ηππνπνηεκέλνπο νπηφπιηλζνπο δηαζηάζεσλ 6x9x19 cm, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε 

θαη ηελ ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο", ζε νπνηαδήπνηε ζέζε θαη ζηάζκε ηνπ έξγνπ, κε 

έηνηκν θνλίακα θηηζίκαηνο παξαδηδφκελν ζε ζηιφ ή κε αζβεζηνηζηκεληνθνλίακα πνπ παξαζθεπάδεηαη επί 

ηφπνπ. 

 

Άξζξν ΠΣΟΕ 71.22 

Επηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα 

Επηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε ηζηκεληνθνλίακα ησλ 600 kg ηζηκέληνπ, πάρνπο 2,5 cm, εηο ηξείο ζηξψζεηο, 

επί ηνίρσλ ή νξνθψλ, ζε νπνηαζδήπνηε ζηάζκε έδαθνο, θαη ζε χςνο κέρξη 4,00 m απφ ην δάπεδν εξγαζίαο, 

ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ παξαζθεπάδνληαη επί 

ηφπνπ". 

Πιήξσο πεξαησκέλε εξγαζία, κε ηα πιηθά επί ηφπνπ θαη ηνλ απαηηνχκελν κεραληθφ εμνπιηζκφ, εηδηθά 

εξγαιεία θαη ηθξηψκαηα εξγαζίαο. 

 

Άξζξν ΠΣΟΕ 77.10 

Τδξνρξωκαηηζκνί επηθαλεηώλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθό πδαηνδηαιπηό 

ηζηκεληόρξωκα 

Υδξνρξσκαηηζκνί κε ηζηκεληφρξσκα επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο ή ηζηκεληνθνληάκαηνο, ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξεο ζηξψζεηο κέρξη λα επηηεπρζεί ηέιεηα νκνηνρξσκία θαη ζπλνιηθφ πάρνο μεξνχ πκέλα 125 κηθξά. 

Υιηθά πάζεο θχζεσο θαη εξγαζία, ζχκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Φξσκαηηζκνί 

επηθαλεηψλ ζθπξνδέκαηνο". 
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ΚΑΡΙΦΗΜΑΣΑ ΣΤΠΙΚΩΝ ΔΙΑΣΟΜΩΝ ΕΚΚΑΦΩΝ, ΦΡΕΑΣΙΩΝ, ΤΝΔΕΕΩΝ 
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ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ
ΑΓΩΓΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΡΕ ή ΧΑΛΥΒΑ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ  ≥  2.50 m

ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΔΙΚΛΕΙΔΑΣ

0,
90

ΑΓΩΓΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΜΕ
ΑΓΩΓΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΡΕ ή ΧΑΛΥΒΑ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΠΟΣΤΑΣΗ < 2.50 m

ΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
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A

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  DN50 (2")

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ

ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ DN50 (2")

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ

A/A

ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΥΔΡ-DN50ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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A

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  DN80 (3")

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ

ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ DN80 (3")

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ

A/A

ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΥΔΡ-DN80ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

POH
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  DN100 (4")

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ

ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ DN100 (4")
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ

A/A

ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:POH
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΗ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  DN150 (6")

ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΙΛΤΡΟ

ΕΞΑΡΜΩΤΙΚΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ

ΥΔΡΟΜΕΤΡΟ DN150 (6")
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ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟΥ

ΒΑΝΟΦΡΕΑΤΙΟ

A/A

ΒΑΝΝΑ ΣΥΡΤΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΥΔΡ-DN150ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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8
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
ΆΣΦΑΛΤΟΣ, ΠΛΑΚΕΣ, ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ κλπ
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ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  DN50 (2")  &  DN80 (3")

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΦΡΕΑΤΙΟ - 1ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΟΠΛ - ΥΔΡ - ΦΡΕΑΤΙΟ - 1ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  DN50 (2")  &  DN80 (3")
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ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ
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ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  DN100 (4")  &  DN150 (6")

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΦΡΕΑΤΙΟ - 2ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΣΧΕΔΙΟ ΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΟΠΛ - ΥΔΡ - ΦΡΕΑΤΙΟ - 2ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  DN100 (4")  &  DN150 (6")
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΠΥΡ-ΚΡΟΥΝΟΣΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΜΕΓ. ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΜΕΡΚΟΥΡΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΦΡΕΑΤΙΟ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ DN150 (6")

Όλες οι διαστάσεις δύνανται να μεταβληθούν σε ποσοστό ±10% σε σχέση με
τις αναγραφόμενες, με τη σύμφωνη γνώμη της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

ΜΑΡΤΙΟΣ  2018

Π-Κ ΦΡΕΑΤΙΟΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ





















 



ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΙΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΣ ΤΔΡΑΤΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΔΡ), ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΙΚ) ΚΑΙ 

ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑ (ΟΔΟ) ΜΕ ΣΙ ΕΣΕΠ 

Αριθμός 

άρθροσ 

Σίηλος άρθροσ Κωδ. Ε.ΣΕ.Π. 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501- 

Σίηλος Ε.ΣΕ.Π. 

ΞΡΔ 2.01 Φνξηνεθθφξησζε πξντφλησλ 

εθζθαθήο γαησδψλ ή εκηβξαρσδψλ 

θαη ακκνραιίθσλ κε ηελ κεηαθνξά 

ζε νπνηαδήπνηε απφζηαζε 

---  

ΞΡΔ 2.02 Φνξηνεθθφξησζε βξαρσδψλ 

πιηθψλ ή θαζαηξεζέληνο 

νπιηζκέλνπ ή άνπινπ 

ζθπξνδέκαηνο κε ηελ κεηαθνξά ζε 

νπνηαδήπνηε απφζηαζε  

---  

ΞΡΔ 3.10 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ ζε έδαθνο γαηψδεο ή 

εκηβξαρψδεο [εθαξκνγή ζε φια ηα 

ππνάξζξα] 

08-01-03-01  Δθζθαθέο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 3.11 Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ ζε έδαθνο βξαρψδεο 

[εθαξκνγή ζε φια ηα ππνάξζξα] 

08-01-03-01  Δθζθαθέο νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 3.12 Ξξνζαχμεζε ηηκψλ εθζθαθψλ 

νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε πξνζζέησλ 

δπζρεξεηψλ απφ δηεξρφκελα θαηά 

κήθνο δίθηπα ΝΘΥ 

---  

ΞΡΔ 3.14 Δθαξκνγή ηερληθψλ δνλεηηθήο 

δηείζδπζεο γηα ηελ δηέιεπζε 

δηθηχσλ ρσξίο ηνκή ηνπ εδάθνπο 

08-01-04-01 Δγθαηάζηαζε ππνγείσλ 

δηθηχσλ ρσξίο δηάλνημε 

νξχγκαηνο κε εθαξκνγή 

κεζφδσλ εθηφπηζεο ηνπ 

εδαθηθνχ πιηθνχ 

ΞΡΔ 4.04 Απνμήισζε πιαθνζηξψζεσλ 

πεδνδξνκίσλ 

---  

ΞΡΔ 4.05 Απνμήισζε θξαζπέδσλ πξφρπησλ 

ή κε 

---  

ΞΡΔ 4.09 Απνθαηάζηαζε αζθαιηηθψλ 

νδνζηξσκάησλ 

---  

ΞΡΔ 4.10 Απνθαηάζηαζε επίζηξσζεο 

πεδνδξνκίνπ λεζίδαο ή πιαηείαο 

ζηηο ζέζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ 

08-06-08-03 Απνθαηάζηαζε 

πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 



Αριθμός 

άρθροσ 

Σίηλος άρθροσ Κωδ. Ε.ΣΕ.Π. 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501- 

Σίηλος Ε.ΣΕ.Π. 

ΞΡΔ 4.11 Αλαθαηαζθεπή θαη επαλαθνξά 

πεδνδξνκίνπ απφ άνπιν ζθπξφδεκα 

πάρνπο 10 cm 

---  

ΞΡΔ 5.04 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ κε πξντφληα εθζθαθψλ, κε 

ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ζπκπχθλσζεο  

08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 5.05 Δπηρψζεηο νξπγκάησλ ππνγείσλ 

δηθηχσλ κε δηαβαζκηζκέλν ζξαπζηφ 

ακκνράιηθν ιαηνκείνπ, γηα 

ζπλνιηθφ πάρνο επίρσζεο άλσ ησλ 

50 cm 

08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 5.07 Πηξψζεηο έδξαζεο θαη εγθηβσηηζκφο 

ζσιήλσλ κε άκκν πξνειεχζεσο 

ιαηνκείνπ 

08-01-03-02 Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ 

ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 9.01 Μπιφηππνη ή ζηδεξφηππνη επηπέδσλ 

επηθαλεηψλ 

01-03-00-00 

01-04-00-00  

Ηθξηψκαηα 

Θαινχπηα θαηαζθεπψλ απφ 

ζθπξφδεκα (ηχπνη) 

ΞΡΔ 9.10 Ξαξαγσγή, 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 

 

Ξαξαγσγή θαη κεηαθνξά 

ζθπξνδέκαηνο 

Γηάζηξσζε θαη ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο 

Ππληήξεζε ζθπξνδέκαηνο 

Δξγνηαμηαθά ζπγθξνηήκαηα 

παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο 

Γνλεηηθή ζπκπχθλσζε 

ζθπξνδέκαηνο 

Πθπξνδεηήζεηο νγθσδψλ 

θαηαζθεπψλ 

ΞΡΔ 9.26 Ξξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζηδεξνχ 

νπιηζκνχ ζθπξνδεκάησλ 

πδξαπιηθψλ έξγσλ  

01-02-01-00 Σαιχβδηλνη νπιηζκνί 

ζθπξνδέκαηνο 

ΞΡΔ 10.10  Ξξνκήζεηα θαη εθαξκνγή πιηθνχ 

πξνζηαζίαο απφ ηελ πγξαζία 

---  

ΞΡΔ 12.13 Αγσγφο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο 

PVC – U [γηα φια ηα ππνάξζξα] 

08-06-02-01 

 

08-06-08-01 

Γίθηπα ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο 

PVC – U 

Ραηλίεο ζεκάλζεσο ππνγείσλ 

δηθηχσλ 

ΞΡΔ 12.14 Ξιαζηηθνί ζσιήλεο απφ 

πνιπαηζπιέλην (ΟΔ) [γηα φια ηα 

ππνάξζξα] 

---  



Αριθμός 

άρθροσ 

Σίηλος άρθροσ Κωδ. Ε.ΣΕ.Π. 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501- 

Σίηλος Ε.ΣΕ.Π. 

ΞΡΔ 12.18.02 Σαιπβδνζσιήλεο κε εμσηεξηθή 

κφλσζε κε ιηζαλζξαθφπηζζα 

(αζθαιηηθή βάζε) θαη 

πνιπαηζπιέλην θαη εζσηεξηθή 

κφλσζε κε επνμεηδηθή ξεηίλε 

---  

ΞΡΔ 12.19 Θακπχιεο, ζπζηνιέο θαη 

ζπλαξκνγέο ραιπβδνζσιήλσλ 

---  

ΞΡΔ 13.03 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο ζπξηαξσηέο 

[γηα φια ηα ππνάξζξα] 

08-06-07-02 Γηθιείδεο ρπηνζηδεξέο 

ζπξηαξσηέο 

ΞΡΔ 16.10 Απνκφλσζε παξνρήο απφ ηνλ 

θξνπλφ ζπλέλσζεο 

---  

ΞΡΔ 16.11 Ρνπνζέηεζε ή αληηθαηάζηαζε 

θξεαηίνπ παξνρήο χδξεπζεο 

08-06-08-03 Απνθαηάζηαζε 

πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 16.12 Δπηζθεπή θξεαηίνπ παξνρήο 

χδξεπζεο 

08-06-08-03 Απνθαηάζηαζε 

πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 16.13 Αληηθαηάζηαζε δηαξξένληνο 

ραιθνζσιήλα παξνρήο ή δηαθφπηε 

ή ζσιήλα ΟΔ Φ32 ή Φ63 

08-06-08-03 Απνθαηάζηαζε 

πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 16.15 Πχλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ εθηφο ΟΔ κε λέν 

αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη 

δηακέηξνπ κε ρξήζε εηδηθψλ 

ζπλδέζκσλ, κε απνκφλσζε ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο 

---  

ΞΡΔ 16.16 Πχλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ απφ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ πιελ 

πνιπαηζπιελίνπ (ΟΔ) κε λέν αγσγφ 

νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ 

κε ρξήζε αλνμείδσηνπ καλζφλ 

δηαθιάδσζεο θαη κεραλήο Müller 

---  

ΞΡΔ 16.17 Έλσζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ απφ 

ράιπβα δηακέηξνπ Φ300 θαη άλσ κε 

λέν αγσγφ νπνηνπδήπνηε πιηθνχ κε 

κεραλή Müller 

---  



Αριθμός 

άρθροσ 

Σίηλος άρθροσ Κωδ. Ε.ΣΕ.Π. 

ΕΛΟΣ ΣΠ 1501- 

Σίηλος Ε.ΣΕ.Π. 

ΞΡΔ 16.18 Πχλδεζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ 

νπνηνπδήπνηε πιηθνχ κε λέν αγσγφ 

νπνηνπδήπνηε πιηθνχ θαη δηακέηξνπ 

ρσξίο ηε ρξήζε ηαπ (ζε ζπλέρεηα 

ηνπ άμνλα ηνπ πθηζηάκελνπ 

αγσγνχ) κε απνκφλσζε ηνπ 

δηθηχνπ χδξεπζεο 

---  

ΞΡΔ 16.19 Θαηαζθεπή δηαθιάδσζεο αγσγνχ 

απφ ΟΔ ή ζχλδεζε λένπ αγσγνχ κε 

πθηζηάκελν αγσγφ απφ ΟΔ ζε 

ιεηηνπξγία κε ηνπνζέηεζε 

θαηάιιεινπ εηδηθνχ ηεκαρίνπ 

---  

ΞΡΔ 16.20 Απνκφλσζε πθηζηάκελνπ αγσγνχ 

απφ ην δίθηπν 

---  

ΞΡΔ 16.21 Ρνπνζέηεζε πνιιαπινχ δηαλνκέα 

Φ63 επί ππάξρνληνο αγσγνχ γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε παξνρψλ 

χδξεπζεο 

08-06-08-03 

 

 

08-06-08-04 

Απνθαηάζηαζε 

πιαθνζηξψζεσλ ζηηο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

Απνθαηάζηαζε 

θξαζπεδνξείζξσλ ζηηο ζέζεηο 

δηέιεπζεο ππνγείσλ δηθηχσλ 

ΞΡΔ 16.22 Αλχςσζε πθηζηάκελεο παξνρήο ---  

ΞΡΔ 16.27 Δληνπηζκφο, απνθάιπςε θξεαηίνπ 

δηθιείδαο, αλχςσζε ή θαηαβίβαζε 

θξεαηίνπ δηθιείδαο 

(βαλλνθξεαηίνπ), γηα ηελ 

θαηάιιειε ηνπνζέηεζή ηνπ επί ηνπ 

νδνζηξψκαηνο ζηελ επηζπκεηή 

ζέζε θαη απνηχπσζή ηνπ 

---  

ΞΡΔ 16.28 Θαζαξηζκφο θξεαηίνπ δηθιείδαο 

(βαλλνθξεαηίνπ) 

---  

ΞΡΝΔ 46.01.03 Νπηνπιηλζνδνκέο κε δηαθέλνπο 

ηππνπνηεκέλνπο νπηνπιίλζνπο 

6×9×19 cm, πάρνπο 1 (κηαο) 

πιίλζνπ (κπαηηθνί ηνίρνη) 

03-02-02-00 Ρνίρνη απφ νπηφπιηλζνπο 

ΞΡΝΔ 71.22 Δπηρξίζκαηα ηξηπηά ή παηεηά κε 

ηζηκεληνθνλίακα 

03-03-01-00 Δπηρξίζκαηα κε θνληάκαηα πνπ 

παξαζθεπάδνληαη επί ηφπνπ 

ΞΡΝΔ 77.10 δξνρξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 

ζθπξνδέκαηνο ή 

ηζηκεληνθνληάκαηνο κε αθξπιηθφ 

πδαηνδηαιπηφ ηζηκεληφρξσκα 

03-10-01-00 Σξσκαηηζκνί επηθαλεηψλ 

ζθπξνδέκαηνο 

ΞΡΔΝ Γ – 2Α Απφμεζε αζθαιηηθνχ ηάπεηα 

αζηηθήο νδνχ κε ρξήζε θξέδαο 

05-03-14-00 Απφμεζε (θξεδάξηζκα) 

αζθαιηηθνχ νδνζηξψκαηνο 



Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Ι V  

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 Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

5 ΕΛΟΣ ΕΝ 934–3 Ξξφζζεηα ζθπξνδέκαηνο, θνληακάησλ θαη 

ελεκάησλ – Κέξνο 3: Ξξφζζεηα γηα 

επηρξίζκαηα ηνηρνπνηίαο – Νξηζκνί, απαηηήζεηο, 

ζπκκφξθσζε, ζήκαλζε θαη επηζήκαλζε 

Γεληθήο εθαξκνγήο 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

14 ΕΛΟΣ EN 450–1 Ηπηάκελε ηέθξα γηα ζθπξφδεκα – Κέξνο 1: 

Νξηζκφο, πξνδηαγξαθέο θαη θξηηήξηα 

ζπκκφξθσζεο 

Γεληθήο εθαξκνγήο 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

14 ΕΛΟΣ EN 14909 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Ξιαζηηθά θαη 

ειαζηνκεξή θχιια πγξνκφλσζεο ηνίρσλ – 

Νξηζκνί θαη ραξαθηεξηζηηθά 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 
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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 

14 ΕΛΟΣ EN 1856–2 Θαπλνδφρνη – Απαηηήζεηο γηα κεηαιιηθέο 

θαπλνδφρνπο – Κέξνο 2: Κεηαιιηθνί ζσιήλεο 

θαη ηνηρία ζπλδέζεσλ 

ΖΙΚ θηηξηαθψλ 

έξγσλ 
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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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ηομέας 

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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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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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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ηομέας 

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 

14 ΕΛΟΣ EN 1304 Θεξακίδηα απφ άξγηιν θαη εμαξηήκαηα – 

Νξηζκνί θαη πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ 

Θηηξηαθά έξγα 



ΚΩΔ. 
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ηομέας 

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 

14 ΕΛΟΣ EN 13859–1 Δχθακπηα θχιια ζηεγάλσζεο – Νξηζκνί θαη 

ραξαθηεξηζηηθά ππνζηξσκάησλ – Κέξνο 1: 

πνζηξψκαηα γηα αζπλερείο επηθαιχςεηο 

ζηεγψλ 

Θηηξηαθά έξγα 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 
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ηομέας 

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 

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 
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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 

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 
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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 

15 ΕΛΟΣ EN 14305 Θεξκνκνλσηηθά πξντφληα γηα θηηξηαθφ 

εμνπιηζκφ θαη βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο – 

Βηνκεραληθά παξαγφκελα πξντφληα απφ 

θπςεισηφ γπαιί (CG) – Ξξνδηαγξαθή 

Θηηξηαθά έξγα 
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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 

15 ΕΛΟΣ EN 15037–3 Ξξνθαηαζθεπαζκέλα πξντφληα απφ ζθπξφδεκα 

– Ππζηήκαηα δαπέδσλ απφ δνθνχο θαη ζηνηρεία 

πιήξσζεο – Κέξνο 3: Πηνηρεία πιήξσζεο απφ 

άξγηιν 

Θηηξηαθά έξγα 
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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 

14 ΕΛΟΣ EN 13479 Αλαιψζηκα ζπγθφιιεζεο – Ξξφηππν γεληθφ 

πξντφλ γηα πιήξσζε κεηάιισλ θαη 

ζπιιηπάζκαηα γηα ζπγθφιιεζε κε ηήμε 

κεηαιιηθψλ πιηθψλ 

Κεηαιιηθέο 

θαηαζθεπέο 
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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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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. 

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. 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 



ΚΩΔ. 

Φ.Ε.Κ. 

ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 
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ΚΩΔΙΚΟ ΕΛΟΣ Σίηλος Προηύποσ Καηαζκεσαζηικός 

ηομέας 

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 

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 
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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 

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 
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ηομέας 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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