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ΕΡΓΟ: Αντικατάςταςη τμήματοσ 
κεντρικού ςυλλεκτήριου 
αγωγού ακαθάρτων, πληςίον 
του Βιολογικού Καθαριςμού 
Ορεςτιάδασ 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 
 

Πρόγραμμα  ΥΙΛΟΔΗΜΟ Ι 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 850.000,00 €  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σιμολόγιο Δημοπράτηςησ 
  



ΕΡΓΟ: Αντικατϊςταςη τμόματοσ κεντρικού ςυλλεκτόριου αγωγού ακαθϊρτων, πληςύον του Βιολογικού Καθαριςμού Ορεςτιϊδασ ελ: 2/20 

Σιμολόγιο Μελέτησ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 
 

ΟΜΑΔΑ A: ΦΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΕΙ - ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΤΔΣΑΩΝ 

 

Άρθρο A.T. 1: 

(ΤΔΡ 3.10.02.02) 

Εκςκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων ςε έδαφοσ γαιώδεσ ή 
ημιβραχώδεσ με πλάτοσ πυθμένα έωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των 
προΰόντων εκςκαφήσ επί αυτοκινήτου, την ςταλία του αυτοκινήτου 
και την μεταφορά ςε οποιαδήποτε απόςταςη. Για βάθοσ ορύγματοσ 
από 4,00 έωσ 6,00 m. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6081.2) 

 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ ό ημιβραχώδεσ περιλαμβανομϋνων και 
των εκςκαφών τυχόν υπαρχουςών αςφαλτικών ςτρώςεων, ςε κατοικημϋνη περιοχό ό ςτο εύροσ 
κατϊληψησ οδικού ϊξονα υπό κυκλοφορύα, με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα με ό χωρύσ 
χειρονακτικό υποβοόθηςη) εν ξηρώ ό με υπόγεια νερϊ (με ςτϊθμη ηρεμούςα ό υποβιβαζόμενη με 
ϊντληςη), ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων υπογεύων 
δικτύων’.  

Η κοπό των αςφαλτικών ςτρώςεων ό των υπαρχουςών ςτρώςεων από ςκυρόδεμα θα γύνεται 
υποχρεωτικϊ με αςφαλτοκόφτη και η ςχετικό εργαςύα περιλαμβϊνεται ςτην τιμό μονϊδασ του 
ϊρθρου 

Η χρόςη αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαύτερα, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εκςκαφόσ, όςο και κατϊ τη 
διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών εντόσ του ορύγματοσ και μϋχρι τησ αποπερϊτωςησ αυτών, εκτόσ αν 
προβλϋπεται ϊλλωσ ςτην μελϋτη.  

την τιμό περιλαμβϊνονται οι ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ (αν 
απαιτούνται), η μόρφωςη των παρειών και του πυθμϋνα του ορύγματοσ ςτισ απαιτούμενεσ διατομϋσ 
ςε τρόπο που να εύναι δυνατό η χρόςη τύπων για τη διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ, η αναπϋταςη, 
ανϊλογα με τον τρόπο και τα μϋςα εκςκαφόσ, καθώσ και τα τυχόν απαραύτητα δϊπεδα εργαςύασ. 
Σϋλοσ ςτην τιμό περιλαμβϊνονται οι κϊθε εύδουσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ (οριζόντιεσ ό κατακόρυφεσ).  

Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ των παρειών που το μόκοσ τουσ δεν υπερβαύνει τα 2,00 m 
ςυνολικϊ, ανϊ 20,0 m αξονικού μόκουσ ορύγματοσ. Οι ειδικϋσ αντιςτηρύξεισ επιμετρώνται ιδιαύτερα, ςε 
ολόκληρη την επιφϊνεια εφαρμογόσ τουσ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτη μελϋτη. 

Oι εκςκαφϋσ επιμετρώνται ανϊ ζώνη βϊθουσ (ϋωσ 4,00 m, από 4,01 ϋωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κϊθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμό που καθορύζεται ςτο παρόν ϊρθρο, αναλόγωσ του πλϊτουσ του ορύγματοσ 
και τησ διαχεύριςησ των προώόντων. 

Επιςημαύνεται ότι οι καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από ϊοπλο ό οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ςτο εύροσ του 
ορύγματοσ επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ορύγματοσ, με βϊςη τισ γραμμϋσ πληρωμόσ που καθορύζονται από την 
μελϋτη, ανϊλογα με το πλϊτοσ του πυθμϋνα, το βϊθοσ του ορύγματοσ και την διαχεύριςη των 
προώόντων εκςκαφών. 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δϋκα ευρώ και ογδόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 10.80 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 15km*0.19=2,85 ευρώ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και ογδόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 2.85 € 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκατρύα ευρώ και εξόντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 13.65€ 

 



ΕΡΓΟ: Αντικατϊςταςη τμόματοσ κεντρικού ςυλλεκτόριου αγωγού ακαθϊρτων, πληςύον του Βιολογικού Καθαριςμού Ορεςτιϊδασ ελ: 3/20 

Σιμολόγιο Μελέτησ 

 

Άρθρο A.T. 2: 

(ΤΔΡ 3.10.02.03) 

Εκςκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων ςε έδαφοσ γαιώδεσ ή 
ημιβραχώδεσ με πλάτοσ πυθμένα έωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των 
προΰόντων εκςκαφήσ επί αυτοκινήτου, την ςταλία του αυτοκινήτου 
και την μεταφορά ςε οποιαδήποτε απόςταςη. Για βάθοσ ορύγματοσ 
από 6,00 έωσ 8,00 m. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6081.3) 

 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ ό ημιβραχώδεσ περιλαμβανομϋνων και 
των εκςκαφών τυχόν υπαρχουςών αςφαλτικών ςτρώςεων, ςε κατοικημϋνη περιοχό ό ςτο εύροσ 
κατϊληψησ οδικού ϊξονα υπό κυκλοφορύα, με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα με ό χωρύσ 
χειρονακτικό υποβοόθηςη) εν ξηρώ ό με υπόγεια νερϊ (με ςτϊθμη ηρεμούςα ό υποβιβαζόμενη με 
ϊντληςη), ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων υπογεύων 
δικτύων’.  

Η κοπό των αςφαλτικών ςτρώςεων ό των υπαρχουςών ςτρώςεων από ςκυρόδεμα θα γύνεται 
υποχρεωτικϊ με αςφαλτοκόφτη και η ςχετικό εργαςύα περιλαμβϊνεται ςτην τιμό μονϊδασ του 
ϊρθρου 

Η χρόςη αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαύτερα, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εκςκαφόσ, όςο και κατϊ τη 
διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών εντόσ του ορύγματοσ και μϋχρι τησ αποπερϊτωςησ αυτών, εκτόσ αν 
προβλϋπεται ϊλλωσ ςτην μελϋτη.  

την τιμό περιλαμβϊνονται οι ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ (αν 
απαιτούνται), η μόρφωςη των παρειών και του πυθμϋνα του ορύγματοσ ςτισ απαιτούμενεσ διατομϋσ 
ςε τρόπο που να εύναι δυνατό η χρόςη τύπων για τη διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ, η αναπϋταςη, 
ανϊλογα με τον τρόπο και τα μϋςα εκςκαφόσ, καθώσ και τα τυχόν απαραύτητα δϊπεδα εργαςύασ. 
Σϋλοσ ςτην τιμό περιλαμβϊνονται οι κϊθε εύδουσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ (οριζόντιεσ ό κατακόρυφεσ).  

Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ των παρειών που το μόκοσ τουσ δεν υπερβαύνει τα 2,00 m 
ςυνολικϊ, ανϊ 20,0 m αξονικού μόκουσ ορύγματοσ. Οι ειδικϋσ αντιςτηρύξεισ επιμετρώνται ιδιαύτερα, ςε 
ολόκληρη την επιφϊνεια εφαρμογόσ τουσ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτη μελϋτη. 

Oι εκςκαφϋσ επιμετρώνται ανϊ ζώνη βϊθουσ (ϋωσ 4,00 m, από 4,01 ϋωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κϊθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμό που καθορύζεται ςτο παρόν ϊρθρο, αναλόγωσ του πλϊτουσ του ορύγματοσ 
και τησ διαχεύριςησ των προώόντων. 

Επιςημαύνεται ότι οι καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από ϊοπλο ό οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ςτο εύροσ του 
ορύγματοσ επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ορύγματοσ, με βϊςη τισ γραμμϋσ πληρωμόσ που καθορύζονται από την 
μελϋτη, ανϊλογα με το πλϊτοσ του πυθμϋνα, το βϊθοσ του ορύγματοσ και την διαχεύριςη των 
προώόντων εκςκαφών. 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δϋκα τϋςςερα ευρώ και ςαρϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 14.40 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 15km*0.19=2,85 ευρώ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και ογδόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 2.85 € 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαεπτϊ ευρώ και εύκοςι πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 17.25€ 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: Αντικατϊςταςη τμόματοσ κεντρικού ςυλλεκτόριου αγωγού ακαθϊρτων, πληςύον του Βιολογικού Καθαριςμού Ορεςτιϊδασ ελ: 4/20 

Σιμολόγιο Μελέτησ 

 

Άρθρο A.T. 3: 

(ΤΔΡ 3.15.01) 

Εκςκαφή και επαναπλήρωςη χανδάκων υπογείων δικτύων 
ςωληνώςεων εκτόσ κατοικημένων περιοχών. ε κάθε είδοσ εδάφη, 
εκτόσ από βραχώδη. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6065) 

 

Εκςκαφό και επαναπλόρωςη χϊνδακα για την τοποθϋτηςη ςωληνώςεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγεύων ό υπογεύων καλωδύων, εκτόσ κατοικημϋνων περιοχών και εκτόσ 
καταςτρώματοσ οδών.  

 

Ο εγκιβωτιςμόσ τησ ςωλόνωςησ με θραυςτϊ υλικϊ, ςύμφωνα με την προβλεπόμενη ςτην μελϋτη 
τυπικό διατομό του δικτύου, επιμετρϊται ιδιαιτϋρωσ ςύμφωνα με τα οικεύα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται, πϋραν τησ εκςκαφόσ, η ςυμπλόρωςη του υπολούπου όγκου του 
ορύγματοσ, μετϊ την τοποθϋτηςη και τον εγκιβωτιςμό τησ ςωλόνωςησ, με τα προώόντα τησ εκςκαφόσ, 
καθώσ και η φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφόσ ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη. 

 

Επιμϋτρηςη ανϊ m3 ορύγματοσ, βϊςει ςτοιχεύων αρχικών και τελικών διατομών, εντόσ των 
προβλεπομϋνων από την μελϋτη γραμμών πληρωμόσ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ένα ευρώ και εύκοςι τϋςςερα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 1.24€ 

 

 

Άρθρο A.T.4: 

(ΤΔΡ 3.16) 

Διάςτρωςη προΰόντων εκςκαφήσ 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6070) 

 

Διϊςτρωςη γαιωδών ό ημιβραχωδών προώόντων εκςκαφόσ που ϋχουν προςκομιςθεύ ςτον χώρο 
απόθεςησ, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 02-05-00-00 «Διαχεύριςη υλικών από εκςκαφϋσ και αξιοπούηςη 
αποθεςιοθαλϊμων» και τα καθοριζόμενα ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ του ϋργου. 

Περιλαμβϊνεται η τακτοπούηςη των προςκομιζομϋνων υλικών κατϊ ςτρώςεισ, η ελαφρϊ 
ςυμπύκνωςη με διελεύςεισ του εξοπλιςμού διϊςτρωςησ και η διϊνοιξη τϊφρων για την διόδευςη των 
ομβρύων ςτην περιοχό του αποθεςιοθαλϊμου. 

Επιμϋτρηςη με βϊςη τοισ αποδεκτϋσ ποςότητεσ εκςκαφών, ςύμφωνα με τα οικεύα ϊρθρα του 
τιμολογύου. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3). 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): εύκοςι ϋνα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 0.21€ 

 

 

 

 

 

 



ΕΡΓΟ: Αντικατϊςταςη τμόματοσ κεντρικού ςυλλεκτόριου αγωγού ακαθϊρτων, πληςύον του Βιολογικού Καθαριςμού Ορεςτιϊδασ ελ: 5/20 

Σιμολόγιο Μελέτησ 

 

 

Άρθρο A.T. 5: 

(ΤΔΡ 4.01.01) 

Καθαιρέςεισ μεμονωμένων ςτοιχείων ή τμημάτων καταςκευών από 
οπλιςμένο ςκυρόδεμα, ςυνήθουσ ακριβείασ, με χρήςη 
αεροςυμπιεςτών κλπ ςυμβατικών μέςων (υδραυλική ςφύρα, εργαλεία 
πεπιεςμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6082.1) 

 

Καθαιρϋςεισ τμημϊτων καταςκευών από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα (χωρύσ πρόκληςη ζημιών ςτο 
απομϋνον τμόμα), ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 15-02-01-01 ‘Καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων 
οπλιςμϋνου ςκυροδϋματοσ με μηχανικϊ μϋςα’, με την φόρτωςη και μεταφορϊ των προώόντων 
καθαιρϋςεων ςε οποιαδόποτε απόςταςη. 

υμπεριλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ απαιτούμενεσ προςωρινϋσ αντιςτηρύξεισ-υποςτηλώςεισ, ο 
τεμαχιςμόσ των αποκοπτομϋνων ςτοιχεύων, ο ϋλεγχοσ και αντιμετώπιςη τησ παραγόμενησ κατϊ την 
εκτϋλεςη των εργαςιών ςκόνησ και ο πλόρησ καθαριςμόσ του χώρου εκτϋλεςησ των εργαςιών από τα 
προώόντα τησ καθαύρεςησ. 

Επιμϋτρηςη ςε κυβικϊ μϋτρα (m3) πλόρωσ αποκοπτομϋνων ςτοιχεύων. 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): αρϊντα ϋνα ευρώ και εύκοςι λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 41.20 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 102km*0,19=19,38 ευρώ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαεννϋα ευρώ και τριϊντα οκτώ λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 19.38 € 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εξόντα ευρώ και πενόντα οκτώ λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 60.58 € 

 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(ΤΔΡ  4.07) 

Επίςτρωςη αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ 75 % ΤΔΡ 6251 + 25 % ΤΔΡ 6253) 

Eπιςτρώςεισ αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικϊ προϋλευςησ λατομεύου ό χειμμϊρου, μεγύςτου 
κόκκου 10 cm για την βελτύωςη τησ βατότητϊσ τουσ, ςτο πλϊτοσ και μϋςο πϊχοσ που προβλϋπονται 
από την μελϋτη. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 Η προμόθεια του αμμοχαλικώδουσ υλικού και η μεταφορϊ του επύ τόπου του ϋργου από 
οποιαδόποτε απόςταςη. 

 Ο καθαριςμόσ και η εξομϊλυνςη τησ επιφανεύασ εφαρμογόσ (αφαύρεςη χαλαρών 
επιφανειακών ςτρώςεων και φυτικόσ γόσ, εξομϊλυνςη τυχόν τροχαυλακώςεων κλπ) και η 
ςυμπύκνωςη τησ ςκϊφησ με οδοςτρωτόρα  

 Η διϊςτρωςη του υλικού με ιςοπεδωτό (γκρϋώντερ), η διαβροχό με νερό και η ςυμπύκνωςη 
τησ ςτρώςησ με χρόςη οδοςτρωτόρα. 

Επιμϋτρηςη ςε κυβικϊ μϋτρα με βϊςη το μϋςο πϊχοσ τησ ςτρώςεωσ και το πλϊτοσ διϊςτρωςησ που 
προβλϋπεται από την μελϋτη. Διαςτρώςεισ ςε μεγαλύτερο του προβλεπομϋνου από την μελϋτη 
πλϊτουσ δεν επιμετρώνται προσ πληρωμό. Σο μϋςο πϊχοσ τησ ςτρώςησ που προβλϋπεται από την 
μελϋτη μπορεύ να αυξηθεύ τοπικϊ για την αντιμετώπιςη λαςπωδών υλικών και εδαφών μεγϊλησ 
πλαςτικότητασ, μετϊ από αιτιολογημϋνη ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) επύςτρωςησ κατϊ τα ωσ ϊνω. 
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Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έξι ευρώ και εύκοςι λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 6.20 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 85km*0,19=16,15 ευρώ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαϋξι ευρώ και δεκαπϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 16.15 € 

υνολική Σιμή 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εικοςι δύο ευρώ και τριϊντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 22.35€ 

 

 

 

Άρθρο A.T.7: 

(ΤΔΡ 5.05.02) 

Επιχώςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμιςμένο θραυςτό 
αμμοχάλικο λατομείου.Για ςυνολικό πάχοσ επίχωςησ άνω των 50 cm. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6068) 

 

Επύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε κατοικημϋνεσ περιοχϋσ ό ςτην ζώνη διϋλευςησ οδικών 
αξόνων, ςε ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 30 cm, με διαβαθμιςμϋνο θραυςτό αμμοχϊλικο, ςύμφωνα με τισ 
τυπικϋσ διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ‘Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων 
δικτύων’ 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου διαβαθμιςμϋνου φυςικού 
υλικού, οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ, η ϋκριψη ςτό όρυγμα με μηχανικϊ μϋςα και χειρωνακτικϊ (όπου 
απαιτεύται), η διϊςτρωςη ςε ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 30 cm, η διαβροχό (με την προμόθεια και 
μεταφορϊ επύ τόπου του νερού) και η ςυμπύκνωςη με δονητικούσ ςυμπυκνωτϋσ διαςτϊςεων 
αναλόγων του πλϊτουσ του ορύγματοσ, ούτωσ ώςτε να επιτευχθεύ βαθμόσ ςυμπύκνωςησ που 
αντιςτοιχεύ ςε ξηρϊ φαινόμενη πυκνότητα ύςη κατ' ελϊχιςτο με το 95% τησ πυκνότητασ που 
επιτυγχϊνεται εργαςτηριακϊ κατϊ την τροποποιημϋνη δοκιμό Proctor (ProctorModified κατϊ ΕΛΟΣ 
EN 13286-2). 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ςυμπυκνωμϋνου όγκου επύχωςησ, βϊςει των γραμμών πληρωμόσ του 
ορύγματοσ που καθορύζονται ςτην μελϋτη. 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έντεκα ευρώ και τριϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 11.30 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 85km*0,19=16,15 ευρώ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαϋξι ευρώ και δεκαπϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 16.15 € 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι επτϊ ευρώ και ςαρϊντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 27.45€ 
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Άρθρο A.T. 8: 

(ΤΔΡ 5.08) 

τρώςεισ έδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςωλήνων με άμμο ορυχείου ή 
χειμάρρου. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6069.1) 

 

τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνων εντόσ ορύγματοσ με ϊμμο προϋλευςησ ορυχεύου ό 
χειμϊρρου, ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ τυπικϋσ διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων'' 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται : 

α. Η προμόθεια τησ ϊμμου (εξόρυξη, κοςκύνιςμα κλπ) και η μεταφορϊ τησ επύ τόπου του ϋργου 

β. Η προςϋγγιςη, ϋκριψη και διϊςτρωςη του υλικού ςτο όρυγμα. 

γ. Η ιςοπϋδωςη τησ ςτρώςησ ϋδραςησ και η τύπανςη ό ελαφρϊ ςυμπύκνωςη τησ ςτρώςησ 
εγκιβωτιςμού ϋτςι ώςτε να περιβϊλλει πλόρωσ τουσ ςωλόνεσ, με ιδιαύτερη προςοχό για την αποφυγό 
ζημιών ςτην ςωληνογραμμό. 

 

Σιμό για ϋνα κυβικό μϋτρο (m3) επύχωςησ ωσ ανωτϋρω, ςύμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από την 
μελϋτη γραμμϋσ πληρωμόσ (τυπικϋσ διατομϋσ αγωγών) 

Βαςικό Σιμό 
ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Πϋντε ευρώ και εβδομόντα λεπτϊ. 
 (Αριθμητικώσ): 5.70 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 35km*0,19=6,65 ευρώ 
ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έξι ευρώ και εξόντα πϋντε λεπτϊ. 
 (Αριθμητικώσ): 6.65 € 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δώδεκα ευρώ και τριϊντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 12.35€ 
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Άρθρο A.T. 9: 

(ΤΔΡ 5.09.01) 

Εξυγιαντικέσ ςτρώςεισ με αμμοχαλικώδη υλικά. Εξυγιαντικέσ 
ςτρώςεισ με φυςικά αμμοχάλικα. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6067) 

 

Εξυγιϊνςεισ εδϊφουσ θεμελύωςησ διαφόρων καταςκευών ςε οποιαδόποτε θϋςη του ϋργου 
(περιλαμβανομϋνων εξυγιϊνςεων πυθμϋνα χανδϊκων ςωληνώςεων) με αμμοχαλικώδη υλικϊ κατϊ 
ςτρώςεισ, πϊχουσ, κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ και βαθμού ςυμπύκνωςησ ςύμφωνα με την μελϋτη 
του ϋργου. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η πρόμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου, από οποιαδόποτε 
απόςταςη, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διϊςτρωςη και η ςυμπύκνωςό τουσ με χρόςη καταλλόλου 
μηχανικού εξοπλιςμού. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3). Επιμϋτρηςη με λόψη αρχικών και τελικών διατομών. 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σϋςςερα ευρώ και εξόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 4.60 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 35km*0,19=6,65 ευρώ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έξι ευρώ και εξόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 6.65 € 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έντεκα ευρώ και εύκοςι πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 11.25€ 

 

 

Άρθρο A.T. 10: 

(ΤΔΡ 9.10.01) 

Παραγωγή, μεταφορά, διάςτρωςη, ςυμπύκνωςη και ςυντήρηςη 
ςκυροδέματοσ για καταςκευέσ από ςκυρόδεμα κατηγορίασ C8/10 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6323) 

 

Παραγωγό ό προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου, διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 
οποιαςδόποτε κατηγορύασ ό ποιότητοσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, του 
Κανονιςμού Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ (ΚΣ) και του Ε.Κ.Ω.. (εφ' όςον δεν αντιβαύνουν προσ τισ 
διατϊξεισ του ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), καθώσ και τισ απαιτόςεισ τησ Μελϋτησ. 

Επιςημαύνεται ότι η καταςκευό των καλουπιών επιμετρϊται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του 
ΝΕΣ ΤΔΡ. 

την τιμό περιλαμβϊνονται: 

 

α. Η προμόθεια, η μεταφορϊ από οποιαδόποτε απόςταςη ςτη θϋςη του ϋργου, του ςκυροδϋματοσ, 
εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα, ό η προμόθεια, φορτοεκφόρτωςη όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τςιμϋντων, νερού) για την παραςκευό του ςκυροδϋματοσ, εφόςον 
το ςκυρόδεμα παραςκευϊζεται ςτο εργοτϊξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλύεσ των αυτοκινότων 
μεταφορϊσ αδρανών υλικών και ςκυροδϋματοσ, η παραςκευό το μύγματοσ και η μεταφορϊ του 
ςκυροδϋματοσ ςτην θϋςη διϊςτρωςησ. 

Επιςημαύνεται ότι ςτην τιμό ανϊ κατηγορύα ςκυροδϋματοσ ςυμπεριλαμβϊνεται η δαπϊνη τησ 
εκϊςτοτε απαιτούμενησ ποςότητασ τςιμϋντου για την επύτευξη των προβλεπομϋνων 
χαρακτηριςτικών (αντοχόσ, εργαςύμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρικό διαβϊθμιςη των 
αδρανών κατϊ περύπτωςη. ε ουδεμύα περύπτωςη επιμετρϊται ιδιαύτερα η ενςωματούμενη ποςότητα 
τςιμϋντου ςτο ςκυρόδεμα. 
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Σιμολόγιο Μελέτησ 

Η απαιτούμενη κοκκομετρικό διαβϊθμιςη των αδρανών και η περιεκτικότητα ςε τςιμϋντο για την 
επύτευξη τησ ζητούμενησ χαρακτηριςτικόσ αντοχόσ του ςκυροδϋματοσ καθορύζεται εργαςτηριακϊ με 
δαπϊνη του Aναδόχου. 

β. Σα πϊςησ φύςεωσ πρόςθετα (πλόν ρευςτοποιητικών) που προβλϋπονται από την εγκεκριμϋνη, 
κατϊ περύπτωςη, μελϋτη ςυνθϋςεωσ επιμετρώνται ιδιαιτϋρωσ. 

γ. Η χρόςη δονητών μϊζασ ό/και επιφανεύασ και η διαμόρφωςη τησ ϊνω ςτϊθμησ (τελικόσ ό 
προςωρινόσ) των ςκυροδοτουμϋνων ςτοιχεύων, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην μελϋτη του 
ϋργου. 

δ. Η ςταλύα των οχημϊτων μεταφορϊσ του ςκυροδϋματοσ (βαρϋλεσ), η μετϊβαςη επύ τόπου, το 
ςτόςιμο και η επιςτροφό τησ αντλύασ ςκυροδϋματοσ, καθώσ και η περιςυλλογό, φόρτωςη και 
απομϊκρυνςη τυχόν υπερχειλύςεων ό περιςςεύματοσ ςκυροδϋματοσ που ϋχει προςκομιςθεύ ςτην 
θϋςη ςκυροδϋτηςησ. 

ε. Δεν ςυμπεριλαμβϊνεται η πρόςθετη επεξεργαςύα διαμόρφωςησ δαπϋδων ειδικών απαιτόςεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δϊπεδο). 

 

Οι τιμϋσ του παρόντοσ ϊρθρου εύναι γενικόσ εφαρμογόσ και δεν εξαρτώνται από το μϋγεθοσ των 
καταςκευών από ςκυρόδεμα (εκτόσ από την περύπτωςη των μικρών απομακρυςμϋνων τεχνικών 
ϋργων, για τα οπούα εφαρμόζεται η προςαύξηςη τιμόσ που καθορύζεται ςτο ϊρθρο ΤΔΡ 9.13), την 
ολοκλόρωςό τουσ ςε μύα ό περιςςότερεσ φϊςεισ (τμηματικό εκτϋλεςη) ό τυχόν τοπικούσ 
περιοριςμούσ και δυςχϋρειεσ (εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ κατϊ την διϊρκεια τησ καταςκευόσ, 
ςτενότητα χώρου, προςταςύα γειτονικών καταςκευών, δυςχϋρειεσ προςϋγγιςησ του ςκυροδϋματοσ, 
ςκυροδϋτηςη υπό ακραύεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ κλπ). 

Οι εργαςύεσ θα εκτελούνται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ ΕΣΕΠ: 

 

01-01-01-00: Παραγωγό και μεταφορϊ ςκυροδϋματοσ 

01-01-02-00: Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 

01-01-03-00: υντόρηςη ςκυροδϋματοσ 

01-01-04-00: Εργοταξιακϊ ςυγκροτόματα παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ 

01-01-05-00: Δονητικό ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 

01-01-07-00: κυροδετόςεισ ογκωδών καταςκευών 

 

Επιςημαύνεται ότι απαγορεύεται αυςτηρϊ η προςθόκη νερού ςτο ςκυρόδεμα επύ τόπου του ϋργου. 
Επύςησ απαγορεύεται η χρόςη του ςκυροδϋματοσ μετϊ την παρϋλευςη 90 λεπτών από την ανϊμιξη, 
εκτόσ εϊν εφαρμοςθούν επιβραδυντικϊ πρόςθετα με βϊςη ειδικό μελϋτη ςυνθϋςεωσ. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) καταςκευαςθϋντοσ ςτοιχεύου από ςκυρόδεμα, ςύμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από την μελϋτη διαςτϊςεισ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): εξόντα επτϊ ευρώ 

 (Αριθμητικώσ): 67.00€ 

 

 

 

Άρθρο A.T. 11: 

(ΟΔΟ Β-65.1.1) 

υρματοπλέγμα και ςύρματα ςυρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνιςμα. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΔΟ-2311) 

 

Προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου ςυρματοπλϋγματοσ γαλβανιςμϋνου κατϊ ΕΛΟΣ 
EN10244-2, με ελϊχιςτη ανϊλωςη υλικού επύςτρωςησ τουλϊχιςτον 250 gr/m2, διπλόσ πλϋξησ, ςε 
ρόλουσ, για την καταςκευό φατνών μορφόσ κιβωτύων ό ςϊκων για την εκτϋλεςη ϋργων διευθϋτηςησ 
ροόσ ρεμϊτων, θωρϊκιςησ οχθών, τμημϊτων δρόμων, τεχνικών ϋργων ςύμφωνα με την μελϋτη και την 
ΕΣΕΠ 08-02-01-00 ‘’υρματοκιβώτια προςταςύασ κούτησ, πρανών και επιχωμϊτων (Serasanetti)’’. 
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τη τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η δαπϊνη προμόθειασ του ςυρματοπλϋγματοσ από χαλύβδινο γαλβανιςμϋνο ςύρμα διπλόσ 
πλϋξησ, διαμϋτρου 2,70 ό 3,00 mm, με εξαγωνικϋσ οπϋσ ελεύθερων διαςτϊςεων 8x10 cm, του 
γαλβανιςμϋνου ςύρματοσ ραφόσ Υ 2,20 ό 2,40 mm (κατ’ αντιςτοιχύα με τηv ωσ ϊνω διϊμετρο 
του ςύρματοσ των φατνών) και του γαλβανιςμϋνου ςύρματοσ ενύςχυςησ των ακμών κατϊ τισ 
επιμόκεισ πλευρϋσ των φατνών, Υ 3,40 ό 3,90 mm (κατ’ αντιςτοιχύα με τηv ωσ ϊνω διϊμετρο 
του ςύρματοσ των φατνών),  

 η δαπϊνη μεταφορϊσ τουσ επύ τόπου του ϋργου με τισ φορτοεκφορτώςεισ και τισ πλϊγιεσ 
μεταφορϋσ.  

Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο ςυρματοπλϋγματοσ, ανϊλογα με τον τύπο προςταςύασ του ςύρματοσ από το 
οπούο καταςκευϊζεται το πλϋγμα. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και εβδομόντα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 2.70€ 

 

 

 

Άρθρο A.T. 12: 

(ΟΔΟ Β-65.2) 

Καταςκευή φατνών. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΔΟ-2312) 

 

Καταςκευό φατνών μορφόσ κιβωτύων ό ςϊκων από ςυρματόπλεγμα προσ εκτϋλεςη ϋργων 
διευθϋτηςησ ροόσ ρεμϊτων, προϊςπιςησ οχθών, τμημϊτων δρόμων, τεχνικών ϋργων κλπ. ςύμφωνα με 
την ΕΣΕΠ 08-02-01-00 ‘’υρματοκιβώτια προςταςύασ κούτησ, πρανών και επιχωμϊτων (Serasanetti)’’. 

 

τη τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η προςϋγγιςη των ςυρματοπλεγμϊτων και των ςυρμϊτων ραφόσ και ενύςχυςησ των ρόλων,  

 η ανϊπτυξη, κοπό και ραφό των ςυρματοπλεγμϊτων,  

 η ενύςχυςη των ρολών κατϊ τισ επιμόκεισ πλευρϋσ αυτών με γαλβανιςμϋνο ςύρμα,  

 η ςύνθεςη των φατνών, 

 η καταςκευό τυχόν απαιτουμϋνων ικριωμϊτων,  

 η μεταφορϊ και τοποθϋτηςη των φατνών ςτισ προβλεπόμενεσ θϋςεισ καθώσ 

 η ςυμπληρωματικό ραφό των φατνών μετϊ την πλόρωςό τουσ. 

 

Η προμόθεια των υλικών καταςκευόσ των ςυρματοκιβωτιων και η λιθορριπό πλόρωςησ αυτών 
τιμολογούνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο αναπτυγμϋνησ επιφϊνειασ ςυρματοπλϋγματοσ φατνών, μορφόσ 
κιβωτύων ό ςϊκων ό οπλιςμού εκτοξευόμενου ςκυροδϋματοσ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και πενόντα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 2.50€ 
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Σιμολόγιο Μελέτησ 

 

Άρθρο A.T. 13: 

(ΟΔΟ Β-65.3) 

Πλήρωςη φατνών. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΔΟ-2313) 

 

Πλόρωςη ϋτοιμων ςυρματοκιβωτύων ό ςυρματοκυλύνδρων (φατνών) με κροκϊλεσ ςυλλεκτϋσ ό λύθουσ 
λατομεύου διαςτϊςεων μεγαλύτερων από τη διϊμετρο του βρόγχου των ςυρματοπλεγμϊτων αλλϊ 
μικρότερων από 0,25 m, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-02-01-00 ‘’ υρματοκιβώτια προςταςύασ κούτησ, 
πρανών και επιχωμϊτων (Serasanetti)’’. 

 

τη τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου με τισ φορτοεκφορτώςεισ,  

 ςταλύεσ κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ό λύθων λατομεύου,  

 η προςϋγγιςη και η τοποθϋτηςό τουσ ςτισ φϊτνεσ με χρόςη μηχανικού εξοπλιςμού και 
χειρωνακτικό υποβοόθηςη, ςε οποιαδόποτε θϋςη καταςκευόσ. 

 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο πλόρωςησ ετούμων ςυρματοκιβωτύων ό ςυρματοκυλύνδρων 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαεπτϊ ευρώ και τριϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 17.30 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 35km*0,19=6,65 ευρώ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έξι ευρώ και εξόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 6.65 € 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εικοςιτρύα ευρώ και ενενόντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 23.95€ 

 
 

 

Άρθρο A.T. 14: 

(ΤΔΡ 8.03) 

Σoποθέτηςη ςυρματοκιβωτίων ή ςυρματοκυλίνδρων, εντόσ ύδατοσ. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ-6152) 

 

Πρόςθετη τιμό για την τoποθϋτηςη ςυρματοκιβωτύων ό ςυρματοκυλύνδρων, ετούμων με το υλικό 
πληρώςεωσ, εντόσ ύδατοσ με χρόςη μηχανικών μϋςων. 

Σο παρόν ϊρθρο ςυνδυϊζεται με τα λοιπϊ ϊρθρα περύ καταςκευόσ και τοποθϋτηςησ 
ςυρματοκιβωτύων και ςυρματοκυλύνδρων του τιμολογύου ΝΕΣ ΟΔΟ . 

Σιμό ανα κυβικό μϋτρο (m3)  τοποθετημϋνων ςυρματοκιβωτύων ό ςυρματοκυλύνδρων. 
 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δϋκα ευρώ και τριϊντα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 10.30€ 
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Άρθρο A.T. 15: 

(ΤΔΡ 8.04.02) 

Λιθορριπέσ προςταςίασ κοίτησ και πρανών. Με λίθουσ λατομείου, 
βάρουσ 5 έωσ 20 kg. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ-6157) 

 

Προμόθεια υλικού λιθορριπών προςταςύασ αςβεςτολιθικόσ ςύνθεςησ, μεταφορϊ του επύ τόπου του 
ϋργου από οποιαδόποτε απόςταςη και τοποθϋτηςό του ςτισ προβλεπόμενεσ από την μελϋτη θϋςεισ με 
ό χωρύσ υποβοόθηςη μηχανικών μϋςων.  
 
Σο υλικό θα προϋρχεται από υγιό πετρώματα, η δε διαβϊθμιςό του θα εύναι ςύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα ςτην μελϋτη. 
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3), βϊςει διατομών. Επιςημαύνεται ότι δεν επιμετρώνται προσ πληρωμό 
πϊχη λιθορριπών μεγαλύτερα των προβλεπομϋνων ςτην μελϋτη. 
 
Εϊν προβλϋπεται η τοποθϋτηςη γεωυφϊςματοσ διαχωριςμού, αυτό επιμετρϊται ιδιαιτϋρωσ με βϊςη 
το αντύςτοιχο ϊρθρο του τιμολογύου. 
Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκατρύα ευρώ και ςαρϊντα λεπτϊ. 
 (Αριθμητικώσ): 13.40 € 

Σιμό Μεταφορϊσ: 85km*0,19=16,15 ευρώ 
ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαϋξι ευρώ και δεκαπϋντε λεπτϊ. 
 (Αριθμητικώσ): 16.15 € 

υνολική Σιμή  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι εννϋα ευρώ και πενόντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 29.55€ 

 

 

 

Άρθρο A.T. 16: 

(ΤΔΡ 9.10.03) 

Παραγωγή, μεταφορά, διάςτρωςη, ςυμπύκνωςη και ςυντήρηςη 
ςκυροδέματοσ για καταςκευέσ από ςκυρόδεμα κατηγορίασ C12/15 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6326) 

 

Παραγωγό ό προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου, διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 
οποιαςδόποτε κατηγορύασ ό ποιότητοσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, του 
Κανονιςμού Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ (ΚΣ) και του Ε.Κ.Ω.. (εφ' όςον δεν αντιβαύνουν προσ τισ 
διατϊξεισ του ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), καθώσ και τισ απαιτόςεισ τησ Μελϋτησ. 

Επιςημαύνεται ότι η καταςκευό των καλουπιών επιμετρϊται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του 
ΝΕΣ ΤΔΡ. 

την τιμό περιλαμβϊνονται: 

α. Η προμόθεια, η μεταφορϊ από οποιαδόποτε απόςταςη ςτη θϋςη του ϋργου, του ςκυροδϋματοσ, 
εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα, ό η προμόθεια, φορτοεκφόρτωςη όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τςιμϋντων, νερού) για την παραςκευό του ςκυροδϋματοσ, εφόςον 
το ςκυρόδεμα παραςκευϊζεται ςτο εργοτϊξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλύεσ των αυτοκινότων 
μεταφορϊσ αδρανών υλικών και ςκυροδϋματοσ, η παραςκευό το μύγματοσ και η μεταφορϊ του 
ςκυροδϋματοσ ςτην θϋςη διϊςτρωςησ. 

Επιςημαύνεται ότι ςτην τιμό ανϊ κατηγορύα ςκυροδϋματοσ ςυμπεριλαμβϊνεται η δαπϊνη τησ 
εκϊςτοτε απαιτούμενησ ποςότητασ τςιμϋντου για την επύτευξη των προβλεπομϋνων 
χαρακτηριςτικών (αντοχόσ, εργαςύμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρικό διαβϊθμιςη των 
αδρανών κατϊ περύπτωςη. ε ουδεμύα περύπτωςη επιμετρϊται ιδιαύτερα η ενςωματούμενη ποςότητα 
τςιμϋντου ςτο ςκυρόδεμα. 
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Η απαιτούμενη κοκκομετρικό διαβϊθμιςη των αδρανών και η περιεκτικότητα ςε τςιμϋντο για την 
επύτευξη τησ ζητούμενησ χαρακτηριςτικόσ αντοχόσ του ςκυροδϋματοσ καθορύζεται εργαςτηριακϊ με 
δαπϊνη του Aναδόχου. 

β. Σα πϊςησ φύςεωσ πρόςθετα (πλόν ρευςτοποιητικών) που προβλϋπονται από την εγκεκριμϋνη, 
κατϊ περύπτωςη, μελϋτη ςυνθϋςεωσ επιμετρώνται ιδιαιτϋρωσ. 

γ. Η χρόςη δονητών μϊζασ ό/και επιφανεύασ και η διαμόρφωςη τησ ϊνω ςτϊθμησ (τελικόσ ό 
προςωρινόσ) των ςκυροδοτουμϋνων ςτοιχεύων, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην μελϋτη του 
ϋργου. 

δ. Η ςταλύα των οχημϊτων μεταφορϊσ του ςκυροδϋματοσ (βαρϋλεσ), η μετϊβαςη επύ τόπου, το 
ςτόςιμο και η επιςτροφό τησ αντλύασ ςκυροδϋματοσ, καθώσ και η περιςυλλογό, φόρτωςη και 
απομϊκρυνςη τυχόν υπερχειλύςεων ό περιςςεύματοσ ςκυροδϋματοσ που ϋχει προςκομιςθεύ ςτην 
θϋςη ςκυροδϋτηςησ. 

ε. Δεν ςυμπεριλαμβϊνεται η πρόςθετη επεξεργαςύα διαμόρφωςησ δαπϋδων ειδικών απαιτόςεων (λ.χ. 
βιομηχανικό δϊπεδο). 

 

Οι τιμϋσ του παρόντοσ ϊρθρου εύναι γενικόσ εφαρμογόσ και δεν εξαρτώνται από το μϋγεθοσ των 
καταςκευών από ςκυρόδεμα (εκτόσ από την περύπτωςη των μικρών απομακρυςμϋνων τεχνικών 
ϋργων, για τα οπούα εφαρμόζεται η προςαύξηςη τιμόσ που καθορύζεται ςτο ϊρθρο ΤΔΡ 9.13), την 
ολοκλόρωςό τουσ ςε μύα ό περιςςότερεσ φϊςεισ (τμηματικό εκτϋλεςη) ό τυχόν τοπικούσ 
περιοριςμούσ και δυςχϋρειεσ (εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ κατϊ την διϊρκεια τησ καταςκευόσ, 
ςτενότητα χώρου, προςταςύα γειτονικών καταςκευών, δυςχϋρειεσ προςϋγγιςησ του ςκυροδϋματοσ, 
ςκυροδϋτηςη υπό ακραύεσ καιρικϋσ ςυνθόκεσ κλπ). 

Οι εργαςύεσ θα εκτελούνται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ ΕΣΕΠ: 

 

01-01-01-00: Παραγωγό και μεταφορϊ ςκυροδϋματοσ 

01-01-02-00: Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 

01-01-03-00: υντόρηςη ςκυροδϋματοσ 

01-01-04-00: Εργοταξιακϊ ςυγκροτόματα παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ 

01-01-05-00: Δονητικό ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 

01-01-07-00: κυροδετόςεισ ογκωδών καταςκευών 

 

Επιςημαύνεται ότι απαγορεύεται αυςτηρϊ η προςθόκη νερού ςτο ςκυρόδεμα επύ τόπου του ϋργου. 
Επύςησ απαγορεύεται η χρόςη του ςκυροδϋματοσ μετϊ την παρϋλευςη 90 λεπτών από την ανϊμιξη, 
εκτόσ εϊν εφαρμοςθούν επιβραδυντικϊ πρόςθετα με βϊςη ειδικό μελϋτη ςυνθϋςεωσ. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) καταςκευαςθϋντοσ ςτοιχεύου από ςκυρόδεμα, ςύμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από την μελϋτη διαςτϊςεισ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εβδομόντα επτϊ ευρώ 

 (Αριθμητικώσ): 77.00€ 
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Άρθρο A.T. 17: 

(ΤΔΡ 9.26) 

Προμήθεια και τοποθέτηςη ςιδηρού οπλιςμού ςκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6311) 

 

Προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου χϊλυβα οπλιςμού ςκυροδϋματοσ πϊςησ φύςεωσ 
καταςκευών υδραυλικών ϋργων, μορφόσ διατομών και κατηγορύασ (χϊλυβασ B500A, B500C και δομικϊ 
πλϋγματα) ςύμφωνα με την μελϋτη, διαμόρφωςό του ςύμφωνα με την μελϋτη, προςϋγγιςη ςτην θϋςη 
ενςωμϊτωςησ με οποιοδόποτε μϋςον και τοποθϋτηςό του ςύμφωνα με τα ςχϋδια οπλιςμού. Εκτϋλεςη 
εργαςιών ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Φαλύβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμϊτων" 
 
Η τοποθϋτηςη του ςιδηροπλιςμού θα γύνεται μόνον μετϊ την παραλαβό του ξυλοτύπου ό τησ επιφανεύασ 
ϋδραςησ του ςκυροδϋματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμϋνων δαπϋδων κλπ). 
 
Ο χϊλυβασ οπλιςμού ςκυροδεμϊτων επιμετρϊται ςε χιλιόγραμμα βϊςει αναλυτικών Πινϊκων Οπλιςμού. 
Εϊν οι πύνακεσ αυτού δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην εγκεκριμϋνη μελϋτη του ϋργου θα ςυντϊςςονται με 
μϋριμνα του Αναδόχου και θα υποβϊλλονται ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο και θεώρηςη πριν από την 
ϋναρξη τησ τοποθϋτηςησ του οπλιςμού.  
 
Οι Πύνακεσ θα ςυνταςςονται βϊςει των ςχεδύων τησ μελϋτησ και θα περιλαμβϊνουν λεπτομερώσ τισ 
διαςτϊςεισ των ρϊβδων (αναπτύγματα), τισ διαμϋτρουσ, τισ θϋςεισ τοποθϋτηςησ και τα μόκη 
υπερκϊλυψησ, τα βϊρη ανϊ τρϋχον μϋτρο κατϊ διϊμετρο, τα επύ μϋρουσ και τα ολικϊ μόκη των ρϊβδων, 
τα μερικϊ βϊρη ανϊ διϊμετρο και το ολικό βϊροσ. Οι ωσ ϊνω Πύνακεσ Οπλιςμού, μετϊ την παραλαβό των 
οπλιςμών, θα υπογρϊφονται από τον Ανϊδοχο και την Τπηρεςύα και θα αποτελούν την επιμϋτρηςη των 
οπλιςμών. 
 
Σο ανϊ τρϋχον μϋτρο βϊροσ των ρϊβδων οπλιςμού θα υπολογύζεται με βϊςη τον πύνακα 3-1 του ΚΣΦ-
2008, ο οπούοσ παρατύθεται ςτην ςυνϋχεια. ε καμμύα περύπτωςη δεν γύνεται αποδεκτόσ ο 
προςδιοριςμόσ του μοναδιαύου βϊρουσ των ρϊβδων βϊςει ζυγολογύου. 
 

Ονομ. 
διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογήσ 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρεσ και 

ευθυγραμμιςμένα 
προΰόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

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 
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Ονομ. 
διάμετροσ 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογήσ 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρεσ και 

ευθυγραμμιςμένα 
προΰόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

την τιμό μονϊδασ, πϋραν τησ προμόθειασ, μεταφορϊσ επύ τόπου, διαμόρφωςησ και τοποθϋτηςησ του 
οπλιςμού, περιλαμβϊνονται ανηγμϋνα τα ακόλουθα: 

 Η ςύνδεςη των ρϊβδων κατϊ τρόπο ςτερεό με ςύρμα, ςε όλεσ ανεξϊρτητα τισ διαςταυρώςεισ και 
όχι εναλλϊξ  

 Η προμόθεια του ςύρματοσ πρόςδεςησ.  

 Η προμόθεια και τοποθϋτηςη αποςτατόρων (spacers) για την εξαςφϊλιςη του προβλεπόμενου 
από την μελϋτη πϊχουσ επικϊλυψησ του οπλιςμού, καθώσ και αρμοκλειδών (κατϊ ISO 15835-2), 
εκτόσ αν ςτα ςυμβατικϊ τεύχη του ϋργου προβλϋπετει ιδιαύτερη επιμϋτρηςη και πληρωμό 
αυτών. 

 Οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ και η διακύνηςη του οπλιςμού ςε οποιοδόποτε ύψοσ από το δϊπεδο 
εργαςύασ.  

 Η τοποθϋτηςη υποςτηριγμϊτων (καβύλιεσ, αναβολεύσ) και ειδικών τεμαχύων ανϊρτηςησ που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργαςύα και υλικϊ). 

 Η απομεύωςη και φθορϊ του οπλιςμού κατϊ την κοπό και κατεργαςύα . 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) ςιδηρού οπλιςμού υδραυλικών ϋργων τοποθετημϋνου ςύμφωνα με την 
μελϋτη. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ενενόντα οκτώ λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 0.98€ 

 

 

 

Άρθρο A.T. 18: 

(ΤΔΡ 6.01.01.05) 

Αντλητικά ςυγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. Ιςχύοσ 10,0 έωσ 20,0 
ΗΡ. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6110) 

 

 Λειτουργύα φορητών ό κινητών εργοταξιακών αντλητικών ςυγκροτημϊτων για την αποςτρϊγγιςη 
ειςρεόντων ό υπογεύων υδϊτων και την ϊντληςη βορβόρου και λυμϊτων  κατϊ την εκτϋλεςη των 
διαφόρων εργαςιών  του ϋργου, εφ' όςον τούτο προβλϋπεται από την μελϋτη ό μετϊ από ϋγγραφη 
εντολό τησ Τπηρεςύασ και κατϊ τα λοιπϊ ςύμφωνα με τισ ΕΣΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακϋσ αντλόςεισ 
υδϊτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλόςεισ Βορβόρου - Λυμϊτων''. 
τισ τιμϋσ μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 
α. Η προςκόμιςη ςτην θϋςη εκτϋλεςησ των εργαςιών αντλητικού ςυγκροτόματοσ κατϊλληλησ 

ιςχύοσ για το εκϊςτοτε μανομετρικό ύψοσ και παροχό που απαιτούνται και των αναλόγων 
ςωληνώςεων, ςυςκευών και εξαρτημϊτων  

β. Η δαπϊνη των καυςύμων ό τησ ηλεκτρικόσ ενεργεύασ 
γ. Η εγκατϊςταςη, η επύβλεψη τησ λειτουργύασ, η τροφοδοςύα με καύςιμα και η ςυντόρηςη τησ 

αντλύασ και των ςωληνώςεων 
δ. Η διϊνοιξη προςωρινόσ τϊφρου απαγωγόσ των αντλουμϋνων νερών προσ υπϊρχοντα αποδϋκτη 
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ε. Οι μετακινόςεισ τησ αντλύασ και των ςωληνώςεων ςύμφωνα με το πρόγραμμα εκτϋλεςησ των 
εργαςιών 

ςτ. Οι ςταλύεσ του ςυγκροτόματοσ για οποιονδόποτε λόγο 
 
Σιμό ανϊ ώρα (h) λειτουργύασ του αντλητικού ςυγκροτόματοσ που πραγματοποιεύται μετϊ από 
ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ, με βϊςη αναλυτικϊ ςτοιχεύα καταγραφόσ του χρόνου απαςχόληςησ, εξόσ: 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαπϋντε ευρώ και πενόντα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 15.50€ 

 

 

 

Άρθρο A.T. 19: 

(ΤΔΡ 7.06) 

Αντιςτηρίξεισ παρειών χάνδακοσ με μεταλλικά πετάςματα. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6103) 

 

Αντιςτηρύξεισ πρανών ορυγμϊτων, προςωρινού χαρακτόρα, με ςύςτημα μεταλλικών αμφιπλεύρων 
πεταςμϊτων βιομηχανικόσ προϋλευςησ, ενδεικτικού τύπου KRINGS ό αναλόγου, τησ απαιτούμενησ 
φϋρουςασ ικανότητασ για την παραλαβό των ωθόςεων γαιών και των πλευρικών επιφορτύςεων από 
μόνιμα ό κινητϊ φορτύα κυκλοφορύασ αυτοκινότων ό μηχανημϊτων ϋργων, ςύμφωνα με την μελϋτη 
του ϋργου ό την μελϋτη εφαρμογόσ του Αναδόχου. 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

α. Η προςκόμιςη, η χρόςη,  οι μετακινόςεισ από θϋςη και η αποκόμιςη του εξοπλιςμού, με τισ 

απαιτούμενεσ αντηρύδεσ, ςυνδϋςμουσ κ.λ.π. 

β. Η απαςχόληςη των απαιτουμϋνων μηχανημϊτων για την ςταδιακό καταβύβαςη των πεταςμϊτων 
ςτο προσ εκςκαφό όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητικό ϋμπηξη 

γ. Η ςυναρμολόγηςη και αποςυναρμολόγηςη των πεταςμϊτων. 

δ. Η ςταδιακό εξόλκηςό κατϊ την επύχωςη του ορύγματοσ 

ε. Οι πϊςησ φύςεωσ φθορϋσ των πεταςμϊτων και των εξαρτημϊτων τουσ 
 
Η επιμϋτρηςη θα γύνεται ςε τετραγωνικϊ μϋτρα (m2) τοποθετηθϋντων  αμφιπλεύρων πεταςμϊτων 
αντιςτόριξησ (με 1,00 m2πετϊςματοσ αντιςτηρύζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματοσ). Επιμετρϊται 
μόνο το τμόμα του πετϊςματοσ πϊνω από την ςτϊθμη του πυθμϋνα του ορύγματοσ και μϋχρι 20 cm 
πϊνω από την ςτϊθμη του εδϊφουσ. 

Tιμό για ϋνα τετραγωνικό μϋτρο (m2)  τοποθετηθϋντων πεταςμϊτων αντιςτόριξησ. 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σριϊντα τϋςςερα ευρώ και εξόντα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 34.60€ 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΌ  ΚΤΡΟΔΕΜΑ, ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΕΙ-ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ 
ΕΡΓΑΙΕ, ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ. 

 

Άρθρο A.T. 20: 

(υντάςςοντοσ) 

Συπικό φρεάτιο Υ.2 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ 50% ΤΔΡ-6329 +  50% ΤΔΡ-6311) 

 

 
Πλόρησ καταςκευό φρεατύου ςύνδεςησ του νϋου με το παλαιό δύκτυο ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
μελϋτησ , ςτην αρχό του ϋργου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ επύ μϋρουσ αντικεύμενο 
εργαςιών. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 

 οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ 
εδϊφη, με τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η 
φορτοεκφόρτωςη των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη 

 οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 

 οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 

 οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 
οποιαςδόποτε κατηγορύασ, ςιδηροπλιςμόσ, ξυλότυποι, πρόςμικτα), ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
Μελϋτησ   

 οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου  

 η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με  αςφαλτικό επϊλειψη 

 η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ 
του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

 η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 
τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 

 η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 

 η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 

 η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 
πεζοδρόμιο) 

 κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, 
ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σρεισ χιλιϊδεσ εννιακόςια εβδομόντα τϋςςερα και εξόντα πϋντε 
λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 3.974,65€ 
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Άρθρο A.T. 21: 

(υντάςςοντοσ) 

Συπικό φρεάτιο Υ.3 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ 50% ΤΔΡ-6329 +  50% ΤΔΡ-6311) 

 
Πλόρησ καταςκευό φρεατύου ςύνδεςησ του νϋου με το παλαιό δύκτυο ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
μελϋτησ , ςτο τϋλοσ του ϋργου, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ επύ μϋρουσ αντικεύμενο 
εργαςιών. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 

 οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ 
εδϊφη, με τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η 
φορτοεκφόρτωςη των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη 

 οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 

 οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 

 οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 
οποιαςδόποτε κατηγορύασ, ςιδηροπλιςμόσ, ξυλότυποι, πρόςμικτα), ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
Μελϋτησ   

 οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου  

 η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με  αςφαλτικό επϊλειψη 

 η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ 
του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

 η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 
τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 

 η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 

 η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 

 η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 
πεζοδρόμιο) 

 κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, 
ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Πϋντε χιλιϊδεσ εξακόςια ςαρϊντα ευρώ και εξόντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 5.640,65€ 
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ΟΜΑΔΑ Γ:  ΩΛΗΝΩΕΙ - ΥΡΕΑΣΙΑ ΔΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ  

 

Άρθρο A.T. 22: 

(ΤΔΡ 12.45.03.12) 

Δίκτυα από ςωλήνεσ φυγοκεντρικήσ έγχυςησ από πολυεςτέρεσ 
ενιςχυμένουσ με υαλονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast – Glass 
Reinforced Polymers).ωλήνεσ PN 6,0 bar, SN = 10.000 N/m2.DN 900 / 
Dεξ 924. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.1) 

 
Καταςκευό δικτύων ύδρευςησ, ϊρδευςησ και αποχϋτευςησ από ςωλόνεσ φυγοκεντρικόσ ϋγχυςησ από 
πολυεςτϋρεσ ενιςχυμϋνουσ με υολονόματα (CC-GRP: CentrifugallyCast - GlassReinforcedPolymers), 
ςύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, ΕΝ14364, ISO 10467, ονομαςτικόσ πύεςησ PN ςε bars, 
βαθμού δυςκαμψύασ SN ςε N/m2, ςυντελεςτό τριβόσ 0,01,  μόκουσ 6,0 m, με τουσ ελαςτικούσ 
δακτυλύουσ ςτεγϊνωςησ, αλλϊ χωρύσ τα ειδικϊ τεμϊχια. 
την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνεται η προμόθεια των ςωλόνων και των αντιςτούχων δακτυλύων 
ςτεγϊνωςησ, η μεταφορϊ τουσ επύ τόπου, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, η ευθυγρϊμμιςη, η ςύνδεςη 
και η εκτϋλεςη των προβλεπομϋνων δοκιμών ςτεγανότητασ. 
Η εκςκαφό του ορύγματοσ τοποθϋτηςησ, ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων, η επανεπύχωςη και τα πϊςησ 
φύςεωσ απαιτούμενα ειδικϊ τεμϊχια επιμετρώνται ιδιαιτϋρωσ με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του 
τιμολογύου. 
Σιμό ανϊ αξονικό μϋτρο (m) πλόρωσ καταςκευαςμϋνησ ςωλόνωςησ κατϊ τα ανωτϋρω. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Διακόςια εξόντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώσ): 268,00€ 

 
 
 

Άρθρο A.T. 23: 

(υντάςςοντοσ) 

Προκαταςκευαςμένα φρεάτια Υ.1  μονήσ ειςόδου μονήσ εξόδου 
διαμέτρου DN900 από ςωλήνεσ φυγοκεντρικήσ έγχυςησ από 
πολυεςτέρεσ ενιςχυμένουσ με υαλονήματα (CC-GRP: Centrifugally Cast 
– Glass Reinforced Polymers).  

 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.1) 

Προκαταςκευαμϋνο ενιαύο φρεϊτιο επύςκεψησ τύπου Tαυ (tangentian manhole) με πατούρα (bench) 
μονόσ ειςόδου και εξόδου από ςωλόνεσ φυγοκεντρικόσ ϋγχυςησ από πολυεςτϋρεσ ενιςχυμϋνουσ με 
υολονόματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers), DN900 ςύμφωνα με τα 
πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, ΕΝ14364, ISO 10467, με τισ βαθμύδεσ πρόςβαςησ και το κϊλυμμα από 
ελατό χυτοςύδηρο. 

Η κϊθετη απόληξη (shaft pipe) θα εύναι από ςωλόνα φυγοκεντρικόσ ϋγχυςησ από πολυεςτϋρεσ 
ενιςχυμϋνουσ με υολονόματα (CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass Reinforced Polymers) DN1000, 
ςύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1796, ISO 10639, ΕΝ14364, ISO 10467. 

την τιμό περιλϊμβανεται το ςυνολικό μόκοσ του αγωγού του φρεατύου (shaft pipe) ϋωσ την 
προςαρμογό του ςτη ςτϊθμη του φυςικού ϋδαφουσ. 

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Πϋντε χιλιϊδεσ δεκατρύα ευρώ και ενενόντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 5.013,95€ 
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Ορεςτιάδα 07/10/2019 
(Σόποσ – Ημερομηνία) 
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