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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Αληηθείκελν ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκόο ηηκώλ κνλάδνο ησλ εξγαζηώλ, πνπ 
είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ έληερλε νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ, όπσο πξνδηαγξάθεηαη ζηα ινηπά 
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε. 

2. Η πεξηγξαθή ησλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζε θάζε Άξζξν έξγσλ ζηε παξνύζα αλάιπζε θαη ζην 
Σεύρνο ηεο Σερληθήο Πεξηγξαθήο είλαη ζπλνπηηθή θαη όρη εμαληιεηηθή. Ρεηά θαζνξίδεηαη όηη 
ζηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη όιεο νη 
απαηηνύκελεο εξγαζίεο θαη εμνπιηζκόο γηα ηελ πνηνηηθή, άξηηα θαη νινθιεξσκέλε θαηαζθεπή 
θαη ηελ απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, έζησ θαη εάλ απηά δελ κλεκνλεύνληαη ξεηά ζηα 
Σεύρε Γεκνπξάηεζεο. 

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

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

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

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

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

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

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

4.4.   Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηόπνπο ελζσκάησζεο ή θαη 
απνζήθεπζεο θύιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο όισλ αλεμάξηεηα ησλ πιηθώλ, 
θπξίσλ θαη βνεζεηηθώλ ελζσκαησκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ έληερλε 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο, ρακέλνπο 



 ειίδα 2 
 

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

4.5.   Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., αζθαιηζηηθέο 
εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνύο ή/θαη αιινδαπνύο αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο θ.ιπ. 
θαηά πεξίπησζε, όπσο απαηηείηαη) δώξσλ ενξηώλ, επηδνκάησλ πνπ θαζνξίδνληαη 
από ηηο ηζρύνπζεο εθάζηνηε πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο (αδείαο, νηθνγελεηαθνύ, 
ζέζεσο, αλζπγηεηλήο εξγαζίαο, εμαηξέζηκσλ αξγηώλ θιπ), λπθηεξηλήο απαζρόιεζεο 
θιπ, ηνπ πάζεο θύζεσο πξνζσπηθνύ (επηζηεκνληθνύ, εξγαηνηερληθνύ όισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ, ππαιιήισλ εξγνηαμηαθώλ γξαθείσλ, νδεγώλ θαη ρεηξηζηώλ νρεκάησλ 
θαη κεραλεκάησλ, ηερληηώλ ζπλεξγείσλ θιπ.) εκεδαπνύ ή αιινδαπνύ πνπ 
απαζρνιείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, επί ηόπνπ ή νπνπδήπνηε αιινύ. 

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

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

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

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

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

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

4.12. Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ όπσο απηόο πξνζδηνξίδεηαη ζηα Σεύρε 
Γεκνπξάηεζεο. Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηηο δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνύ ειέγρνπ, ρσξίο 
ηδηαίηεξε ακνηβή ηνπ Αλαδόρνπ, πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θάζε είδνπο "δνθηκαζηηθά 
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ηκήκαηα" (κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθώλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απόδνζε εξγαζίαο, 
θ.ιπ.) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.25. Οη δαπάλεο πνπ απνξξένπλ από δηθαηώκαηα θαηνρπξσκέλσλ κεζόδσλ θαη 
επξεζηηερληώλ πνπ εθαξκόδνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε 
ησλ εξγαζηώλ. 

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

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

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

4.29. Οη δαπάλεο δηάζεζεο εμνπιηζκέλσλ γξαθείσλ ζηελ Τπεξεζία, ζύκθσλα κε όζα 
αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 
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4.30. Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή αγνξάο εδαθηθήο ισξίδαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε 
ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθώλ νδώλ. Δπίζεο νη δαπάλεο εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ 
ρώξσλ γηα ηελ ελαπόζεζε πιηθώλ, εξγαιείσλ, κεραλεκάησλ, αρξήζησλ πιηθώλ. 

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

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

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

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

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

5. ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηό γηα 
Γεληθά Έμνδα (Γ.Δ.) γηα πάζεο θύζεο βάξε ή ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ, 
όπσο θαη γηα Όθεινο απηνύ (Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο 
εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε είδνπο θξαηήζεηο, θόξνπο, δαζκνύο, αζθάιηζηξα, ηέιε, 
ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθώλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκώλ, θ.ιπ. γηα ηόθνπο θαη 
θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα δαπάλεο εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαη ινηπώλ εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο 
αζθαιεηώλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνύ θαη ινηπνύ πξνζσπηθνύ, γηα 
πξόζζεηεο δαπάλεο ιόγσ δπζρεξεηώλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε 
ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ιπ. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα, από δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ 
έρνπλ ή δελ έρνπλ πξνβιεθζεί, πνπ όπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηό ησλ Γεληθώλ Δμόδσλ ηνπ Αλαδόρνπ. Σν πνζνζηό απηό, 
εληαίν γηα όιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ, θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηώ 
ζηα εθαηό (18%) σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. 

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

7. ηα θνλδύιηα ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εξγαζηώλ πεξηιακβάλεηαη ην θόζηνο αθαίξεζεο, 
απνζύλδεζεο θαη απνκάθξπλζεο πθηζηάκελνπ εμνπιηζκνύ πνπ θαηαξγείηαη θαη ε παξάδνζή 
ηνπ ζε ζεκεία πνπ ππνδεηθλύεη ε Τπεξεζία θαη ην θόζηνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε δνκηθώλ 
κεξώλ αιιά θαη ε/κ εμνπιηζκνύ πνπ πξνθύπηεη από απηά. 

8. Η δπλακηθόηεηα ηνπ εμνπιηζκνύ, πνπ αλαθέξεηαη ζηα ζπκβαηηθά ηεύρε, είλαη ε ειάρηζηε 
απαηηνύκελε. Ο Αλάδνρνο κπνξεί λα επηιέμεη εμνπιηζκό κε κεγαιύηεξε δπλακηθόηεηα, 
ρσξίο αύμεζε ηνπ εξγνιαβηθνύ αληαιιάγκαηνο. ε πεξίπησζε  πνπ από ηελ επηινγή 
κεγαιύηεξεο δπλακηθόηεηαο εμνπιηζκνύ ή κεγαιύηεξνπ θηλεηήξα πξνθύπηνπλ 
ηξνπνπνηήζεηο ζε πθηζηάκελνπο ή λένπο ειεθηξνινγηθνύο πίλαθεο, ην θόζηνο ζα βαξύλεη 
ηνλ Αλάδνρν. 

 

 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 
 

  

  

 

 

 
 

 

ΣΙΜΔ ΜΔΛΔΣΗ 

ΟΜΑΓΑ 1 :  ΗΛΔΚΣΡΟΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 

Άρθρο 1-1:  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΟ 
"ΓΔΡΜΑΝΙΚΟΤ" (Νέο Άρθρο) 

(Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6751) 
 

Θα εθηειεζηνύλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

1.Ηιεθηξνκεησηεξαο κε κεησηήξα ηζρύνο 5,5HP ζηξνθέο 45    TEM.8  

2.Πίιιαξ κεηαιιηθό ζηεγαλό δηαζηάζεσλ 120ρ100ρ40 γηα ηελ ηνπνζεηεζε ηνπ ειεθηξηθνύ 

πίλαθα θη βάζε ζηεξέσζεο ηνπ πηιιαξ      TEM.2 

3.Ηιεθηξηθνο πίλαθαο κεηαιιηθόο ζηεγαλόο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνκεησηεξα  κε 

inverter ηζρύνο 5εξ θη αληίζηξνθε ιεηηνπξγία (πάλσ - θάησ)  ηεκ.1 

4.θαισδην παξνρήο πηιιαξ 5ρ10mm2 πεξίπνπ 200κ, θη ζσιήλα πξνζηαζίαο θαισδίνπ 

200κ, θαισδίσζε ειεθηξνκεησηεξα απν ην πηιιαξ ηεκ8, πεξηπνπ 200κ θαισδην λππ 4ρ2,5 θη 

ζσιήλα πξνζηαζίαο θ20   

 

1) Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία 

Ι)  Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κε ρξήζε 

αιπζίδαο. 

ΙΙ) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ αιπζνηξνρνύ. Καζαξηζκόο, θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ, έιεγρνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ βήκαηνο πεξηζηξνθήο ζηνλ 

αιπζνηξνρό νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 620 mm 

ΙΙΙ) Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ DN32 έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ ζθελόδξνκσλ θαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο 

IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ  ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Καζαξηζκόο, 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θύιηζεο ηνπ θειύθνπο, 

αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ (2 ηεκ.). Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ 

κεραληζκνύ ιίπαλζεο 
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V) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεησπηθνύ νδνλησηνύ ηξνρνύ. Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο  

VI) Άξκνζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

2) Δμωηεξηθόο κεηωηήξαο 1ν επίπεδν κεηάδνζεο 

Ι)  Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ηνπ 1ν κεραληζκνύ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο  

ΙΙ) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεησπηθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο  

III) IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ  ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θύιηζεο ησλ εδξάλσλ 

αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ (2 ηεκ.), Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ζην θέιπθνο ησλ εδξάλσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ 

ιίπαλζεο 

IV) Άξκνζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο 

3) Κηβώηην ηαρπηήηωλ  

Σν θηβώηην ηαρπηήησλ απνηειείηαη από δύν επίπεδα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, θαη ε νπνία 

επηηπγράλεηαη από ζπκπιεθόκελνπο γσληαθνύο νδνλησηνύο ηξνρνύο. 

I) Απνμήισζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ. Έιεγρνο ηνπ θειύθνπο, 

θαζαξηζκόο ηνπ θαη απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ 

αξκώλ εθαξκνγήο, θαζαξηζκόο ηνπο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θιαληδώλ.  

II) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ . Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ εδξάλσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ 

έλζθαηξσλ ηξηβέσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ιίπαλζεο. Σεκ.4  

(δύν έδξαλα γηα θάζε επίπεδν κεηάδνζεο ζρέζεο).  

III) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο  έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ 

ζθελόδξνκσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο.Σεκ.2. Απνμήισζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ κεραληζκώλ ζηηο εμόδνπο ησλ αμόλσλ από 

ην θέιπθνο ηνπ θηβσηίνπ. Σεκ3 

IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεησπηθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο ηεκ.4 

V) Απνκάθξπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιηπαληηθνύ κέζνπ θαη πιήξσζε ηνπ κε λέν 

 

4) Μεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο δύν αιπζνηξνρνύο ηνπ αληίβαξνπ 

I) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ ειαζηηθώλ ζπλδέζκσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο άμνλεο εμόδνπ 

ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ ακθίπιεπξα κε ηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο ζηνπο νπνίνπο 
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εδξάδνληαη νη αιπζνηξνρνί. Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε ησλ ειαζηηθώλ 

ζπλδέζκσλ. Σεκ.2 

 

II) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ. Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή 

ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ εδξάλσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ 

ηξηβέσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ιίπαλζεο. Σεκ.4  (δύν έδξαλα 

γηα θάζε επίπεδν κεηάδνζεο ζρέζεο).  

III) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο  έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ 

ζθελόδξνκσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο.Σεκ.2. 

IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ αιπζνηξνρνύ. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ, έιεγρνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ βήκαηνο πεξηζηξνθήο ηνπ 

αιπζνηξνρνύ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 250 mm. Σεκ.2 

V) Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ ηνπ κεηαιιηθώλ απνζηαηώλ 

θαη ησλ νδεγώλ θύιηζεο ηεο πόξηαο ηνπ θξάγκαηνο 

VI) Αληηθαηάζηαζε ησλ αγθπξώζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ κε ηελ αιπζίδα ζε θάζε πόξηα. 

Σεκ.2 

 

I) Πξνκήζεηα νδνλησηνύ κεησπηθνύ ηξνρνύ κε modul , αξηζκό νδόλησλ 15 

II) Καηαζθεπή βάζεο ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ν ειεθηξηθόο κεησηήξαο ώζηε λα 

ζπκπιερζεί κέζσ ηνπ νδνλησηνύ ηξνρνύ κε ην δεύηεξν νδνλησηό ηξνρό ηνπ 

πξώηνπ επηπέδνπ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. Η βάζε ζα δηαζέηεη κεραληζκό 

ακπεπινθήο από ηελ  κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ώζηε λα  πξαγκαηνπνηείηαη 

ρεηξνθίλεηα κέζσ ηνπ αιπζνηξνρνύ, όηαλ απηό είλαη αλαγθαίν. Άξκνζε ηεο βάζεο 

θαη εγθαηάζηαζε ηεο ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα ηεο πόξηαο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηόζν κε ηελ ειεθηξνθίλεζε, όζν θαη ρεηξνθίλεηα. 

 

5) Δπηζθεπή ηωλ θνξέωλ θαη εληζρύζεωλ ζηηο πόξηεο 

Απνμήισζε ησλ εγθάξζησλ εληζρύζεσλ ζηηο πόξηεο. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ από ηνπο θνξείο. Πξνεηνηκαζία ηνπο θαη  ζπγθόιιεζε ησλ λέσλ εληζρύζεσλ. 

Βαθή ησλ εληζρύζεσλ 

 

6) Δπηζθεπή ηωλ θνξέωλ θαη εληζρύζεωλ ζηηο πόξηεο 

Απνμήισζε ησλ εγθάξζησλ εληζρύζεσλ ζηηο πόξηεο. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ από ηνπο θνξείο. Πξνεηνηκαζία ηνπο θαη  ζπγθόιιεζε ησλ λέσλ εληζρύζεσλ. 

Βαθή ησλ εληζρύζεσλ 
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Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: Δβδνκήληα ρηιηάδεο 

 Αξηζκεηηθώο: 70.000,00 € 

Άρθρο 1-2:  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΟ 
"ΔΩΣΔΡΙΚΗ" (Νέο Άρθρο) 

(Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6751) 
 

Θα εθηειεζηνύλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

 

1.ειεθηξνκεησηεξαο κε κεησηεξα ηζρπνο 3εξ ζηξνθεο 42  ΣΔΜ.1  

2.πηιιαξ κεηαιιηθν ζηεγαλν δηαζηαζεσλ 120ρ100ρ40 γηα ηελ ηνπνζεηεζε ηνπ ειεθηξηθνπ 

πηλαθα θη βαζε ζηεξεσζεο ηνπ πηιιαξ.  ΣΔΜ.1 

3,ειεθηξηθνο πηλαθαο κεηαιιηθνο ζηεγαλνο γηα ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ ειεθηξνκεησηεξα ηεκ.1 κε 

inverter ηζρπνο 3εξ θη αληηζηξνθε ιεηηνπξγηα (παλσ-θαησ) ΣΔΜ.1 

4.θαισδην παξνρεο πηιιαξ 5ρ10mm2 πεξηπνπ 200κ, θη ζσιελα πξνζηαζηαο θαισδηνπ 

200κ, θαισδησζε ειεθηξνκεησηεξα απν ην πηιιαξ ηεκ8, πεξηπνπ 200κ θαισδην λππ 4ρ2,5 θη 

ζσιελα πξνζηαζηαο θ20   

1Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία 

Ι)  Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κε ρξήζε 

αιπζίδαο. 

ΙΙ) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ αιπζνηξνρνύ. Καζαξηζκόο, θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ, έιεγρνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ βήκαηνο πεξηζηξνθήο ζηνλ 

αιπζνηξνρό νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 620 mm 

ΙΙΙ) Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ DN32 έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ ζθελόδξνκσλ θαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο 

IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ  ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Καζαξηζκόο, 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θύιηζεο ηνπ θειύθνπο, 

αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ (2 ηεκ.). Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ 

κεραληζκνύ ιίπαλζεο 
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V) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεησπηθνύ νδνλησηνύ ηξνρνύ. Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο  

VI) Άξκνζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο 

2.Δμωηεξηθόο κεηωηήξαο 1ν επίπεδν κεηάδνζεο 

Ι)  Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ηνπ 1ν κεραληζκνύ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο  

ΙΙ) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεησπηθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο  

III)Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ  ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Καζαξηζκόο, 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θύιηζεο ησλ εδξάλσλ 

αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ (2 ηεκ.), Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ζην θέιπθνο ησλ εδξάλσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ 

ιίπαλζεο 

IV) Άξκνζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο 

3.Κηβώηην ηαρπηήηωλ  

Σν θηβώηην ηαρπηήησλ απνηειείηαη από δύν επίπεδα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, θαη ε νπνία 

επηηπγράλεηαη από ζπκπιεθόκελνπο γσληαθνύο νδνλησηνύο ηξνρνύο. 

VI)      Απνμήισζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ. Έιεγρνο ηνπ 

θειύθνπο, θαζαξηζκόο ηνπ θαη απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ. Έιεγρνο θαη 

ζπληήξεζε ησλ αξκώλ εθαξκνγήο, θαζαξηζκόο ηνπο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

θιαληδώλ.  

VII) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ . Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ εδξάλσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ 

έλζθαηξσλ ηξηβέσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ιίπαλζεο. Σεκ.4  

(δύν έδξαλα γηα θάζε επίπεδν κεηάδνζεο ζρέζεο).  

VIII) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο  έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ 

ζθελόδξνκσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο.Σεκ.2. Απνμήισζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ κεραληζκώλ ζηηο εμόδνπο ησλ αμόλσλ από 

ην θέιπθνο ηνπ θηβσηίνπ. Σεκ3 

IX)     Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεησπηθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ Καζαξηζκόο, 

απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο 

ηεκ.4 

X)     Απνκάθξπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιηπαληηθνύ κέζνπ θαη πιήξσζε ηνπ κε λέν 
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4.Μεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο δύν αιπζνηξνρνύο ηνπ αληίβαξνπ 

VII) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ ειαζηηθώλ ζπλδέζκσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο άμνλεο εμόδνπ 

ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ ακθίπιεπξα κε ηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο ζηνπο νπνίνπο 

εδξάδνληαη νη αιπζνηξνρνί. Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε ησλ ειαζηηθώλ 

ζπλδέζκσλ. Σεκ.2 

VIII) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ. Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ εδξάλσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ 

έλζθαηξσλ ηξηβέσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ιίπαλζεο. Σεκ.4  

(δύν έδξαλα γηα θάζε επίπεδν κεηάδνζεο ζρέζεο).  

IX) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο  έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ 

ζθελόδξνκσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο.Σεκ.2. 

X) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ αιπζνηξνρνύ. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ, έιεγρνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ βήκαηνο πεξηζηξνθήο ηνπ 

αιπζνηξνρνύ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 250 mm. Σεκ.2 

XI) Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ ηνπ κεηαιιηθώλ απνζηαηώλ 

θαη ησλ νδεγώλ θύιηζεο ηεο πόξηαο ηνπ θξάγκαηνο 

 

XII) Αληηθαηάζηαζε ησλ αγθπξώζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ κε ηελ αιπζίδα ζε θάζε πόξηα. 

Σεκ.2 

 

5.Ηιεθηξηθή θίλεζε ηεο πόξηαο 

III) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνύ κεησηήξα κε γσληαθνύο νδνλησηνύο ηξνρνύο, 

ζρέζε κεηάδνζεο 34, κε αξηζκό ζηξνθώλ ζηνλ άμνλα εμόδνπ 42, ηζρύο 

ειεθηξνθηλεηήξα 2,2kW κε αξηζκό ζηξνθώλ 1400, ξνπή ζηέςεο ηνπιάρηζηνλ 

440Nm. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη βξαρπθπθισκελέλνπ δξνκέα, αζύγρξνλνο, 

ηξηθαζηθόο κε βαζκό πξνζηαζίαο ΙΡ44, θιαζή κόλσζεο F.  

IV) Πξνκήζεηα νδνλησηνύ κεησπηθνύ ηξνρνύ κε modul , αξηζκό νδόλησλ 15 

 

V) Καηαζθεπή βάζεο ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ν ειεθηξηθόο κεησηήξαο ώζηε λα 

ζπκπιερζεί κέζσ ηνπ νδνλησηνύ ηξνρνύ (…) κε ην δεύηεξν νδνλησηό ηξνρό ηνπ 

πξώηνπ επηπέδνπ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. Η βάζε ζα δηαζέηεη κεραληζκό 

ακπεπινθήο από ηελ  κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ώζηε λα  πξαγκαηνπνηείηαη 

ρεηξνθίλεηα κέζσ ηνπ αιπζνηξνρνύ, όηαλ απηό είλαη αλαγθαίν. Άξκνζε ηεο βάζεο 

θαη εγθαηάζηαζε ηεο ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα ηεο πόξηαο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηόζν κε ηελ ειεθηξνθίλεζε, όζν θαη ρεηξνθίλεηα. 

 

6.Δπηζθεπή ηωλ θνξέωλ θαη εληζρύζεωλ ζηηο πόξηεο 
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 Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

 Σηκνιόγην Μειέηεο 
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Απνμήισζε ησλ εγθάξζησλ εληζρύζεσλ ζηηο πόξηεο. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ από ηνπο θνξείο. Πξνεηνηκαζία ηνπο θαη  ζπγθόιιεζε ησλ λέσλ εληζρύζεσλ. 

Βαθή ησλ εληζρύζεσλ 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: Γεθαπέληε ρηιηάδεο 

 Αξηζκεηηθώο: 15.000,00 € 

 

Άρθρο 1-3:  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΟ 
"ΚΔΝΣΡΙΚΗ" (Νέο Άρθρο) 

(Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6751) 
 

Θα εθηειεζηνύλ νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
 

1.ειεθηξνκεησηεξαο κε κεησηεξα ηζρπνο 3εξ ζηξνθεο 42. tem.1  

2.πηιιαξ κεηαιιηθν ζηεγαλν δηαζηαζεσλ 120ρ100ρ40 γηα ηελ ηνπνζεηεζε ηνπ ειεθηξηθνπ 

πηλαθα θη βαζε ζηεξεσζεο ηνπ πηιιαξ. tem.1 

3,ειεθηξηθνο πηλαθαο κεηαιιηθνο ζηεγαλνο γηα ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ ειεθηξνκεησηεξα ηεκ.1 κε 

inverter ηζρπνο 3εξ θη αληηζηξνθε ιεηηνπξγηα (παλσ-θαησ) ηεκ.1 

4.θαισδην παξνρεο πηιιαξ 5ρ10mm2 πεξηπνπ 200κ, θη ζσιελα πξνζηαζηαο θαισδηνπ 

200κ, θαισδησζε ειεθηξνκεησηεξα απν ην πηιιαξ ηεκ8, πεξηπνπ 200κ θαισδην λππ 4ρ2,5 θη 

ζσιελα πξνζηαζηαο θ20. 

1Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία 

Ι)  Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κε ρξήζε 

αιπζίδαο. 

ΙΙ) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ αιπζνηξνρνύ. Καζαξηζκόο, θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ, έιεγρνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ βήκαηνο πεξηζηξνθήο ζηνλ 

αιπζνηξνρό νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 620 mm 
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ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 
 

 Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

 Σηκνιόγην Μειέηεο 
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ΙΙΙ) Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ DN32 έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ ζθελόδξνκσλ θαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο 

IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ  ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Καζαξηζκόο, 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θύιηζεο ηνπ θειύθνπο, 

αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ (2 ηεκ.). Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ 

κεραληζκνύ ιίπαλζεο 

V) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεησπηθνύ νδνλησηνύ ηξνρνύ. Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο  

VI) Άξκνζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

2.Δμωηεξηθόο κεηωηήξαο 1ν επίπεδν κεηάδνζεο 

Ι)  Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ηνπ 1ν κεραληζκνύ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο  

ΙΙ) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεησπηθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο  

III) IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ  ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θύιηζεο ησλ εδξάλσλ 

αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ (2 ηεκ.), Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ζην θέιπθνο ησλ εδξάλσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ 

ιίπαλζεο. 

IV) Άξκνζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

3.Κηβώηην ηαρπηήηωλ  

Σν θηβώηην ηαρπηήησλ απνηειείηαη από δύν επίπεδα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, θαη ε νπνία 

επηηπγράλεηαη από ζπκπιεθόκελνπο γσληαθνύο νδνλησηνύο ηξνρνύο. 

XI) Απνμήισζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ. Έιεγρνο ηνπ θειύθνπο, 

θαζαξηζκόο ηνπ θαη απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ. Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε ησλ 

αξκώλ εθαξκνγήο, θαζαξηζκόο ηνπο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ θιαληδώλ.  

XII) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ . Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ εδξάλσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ 

έλζθαηξσλ ηξηβέσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ιίπαλζεο. Σεκ.4  

(δύν έδξαλα γηα θάζε επίπεδν κεηάδνζεο ζρέζεο).  
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XIII) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο  έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ 

ζθελόδξνκσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο.Σεκ.2. Απνμήισζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ κεραληζκώλ ζηηο εμόδνπο ησλ αμόλσλ από 

ην θέιπθνο ηνπ θηβσηίνπ. Σεκ3 

XIV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεησπηθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ Καζαξηζκόο, 

απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο 

ηεκ.4 

XV) Απνκάθξπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιηπαληηθνύ κέζνπ θαη πιήξσζε ηνπ κε λέν 

 

4.Μεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο δύν αιπζνηξνρνύο ηνπ αληίβαξνπ 

XIII) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ ειαζηηθώλ ζπλδέζκσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο άμνλεο 

εμόδνπ ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ ακθίπιεπξα κε ηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο ζηνπο 

νπνίνπο εδξάδνληαη νη αιπζνηξνρνί. Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε ησλ ειαζηηθώλ 

ζπλδέζκσλ. Σεκ.2 

 

XIV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ. Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ εδξάλσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ 

έλζθαηξσλ ηξηβέσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ιίπαλζεο. Σεκ.4  

(δύν έδξαλα γηα θάζε επίπεδν κεηάδνζεο ζρέζεο).  

 

XV) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο  έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ 

ζθελόδξνκσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο.Σεκ.2. 

 

XVI) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ αιπζνηξνρνύ. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ, έιεγρνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ βήκαηνο πεξηζηξνθήο ηνπ 

αιπζνηξνρνύ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 250 mm. Σεκ.2 

 

XVII) Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ ηνπ κεηαιιηθώλ 

απνζηαηώλ θαη ησλ νδεγώλ θύιηζεο ηεο πόξηαο ηνπ θξάγκαηνο 

 

XVIII) Αληηθαηάζηαζε ησλ αγθπξώζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ κε ηελ αιπζίδα ζε θάζε 

πόξηα. Σεκ.2 

 

5.Ηιεθηξηθή θίλεζε ηεο πόξηαο 

VI) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνύ κεησηήξα κε γσληαθνύο νδνλησηνύο ηξνρνύο, 

ζρέζε κεηάδνζεο 34, κε αξηζκό ζηξνθώλ ζηνλ άμνλα εμόδνπ 42, ηζρύο 

ειεθηξνθηλεηήξα 2,2kW κε αξηζκό ζηξνθώλ 1400, ξνπή ζηέςεο ηνπιάρηζηνλ 
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440Nm. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη βξαρπθπθισκελέλνπ δξνκέα, αζύγρξνλνο, 

ηξηθαζηθόο κε βαζκό πξνζηαζίαο ΙΡ44, θιαζή κόλσζεο F.  

 

VII) Πξνκήζεηα νδνλησηνύ κεησπηθνύ ηξνρνύ κε modul , αξηζκό νδόλησλ 15 

 

VIII) Καηαζθεπή βάζεο ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ν ειεθηξηθόο κεησηήξαο ώζηε λα 

ζπκπιερζεί κέζσ ηνπ νδνλησηνύ ηξνρνύ (…) κε ην δεύηεξν νδνλησηό ηξνρό ηνπ 

πξώηνπ επηπέδνπ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. Η βάζε ζα δηαζέηεη κεραληζκό 

ακπεπινθήο από ηελ  κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ώζηε λα  πξαγκαηνπνηείηαη 

ρεηξνθίλεηα κέζσ ηνπ αιπζνηξνρνύ, όηαλ απηό είλαη αλαγθαίν. Άξκνζε ηεο βάζεο 

θαη εγθαηάζηαζε ηεο ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα ηεο πόξηαο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηόζν κε ηελ ειεθηξνθίλεζε, όζν θαη ρεηξνθίλεηα. 

 

6.Δπηζθεπή ηωλ θνξέωλ θαη εληζρύζεωλ ζηηο πόξηεο 

Απνμήισζε ησλ εγθάξζησλ εληζρύζεσλ ζηηο πόξηεο. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ από ηνπο θνξείο. Πξνεηνηκαζία ηνπο θαη  ζπγθόιιεζε ησλ λέσλ εληζρύζεσλ. 

Βαθή ησλ εληζρύζεσλ. 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: Γεθαπέληε ρηιηάδεο 

 Αξηζκεηηθώο: 15.000,00 € 

 

 

Άρθρο 1-4:  ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΚΑΙ ΔΠΙΚΔΤΗ ΘΤΡΟΦΡΑΓΜΑΣΟ 
"ΠΑΥΟΤΜΗ" (Νέο Άρθρο) 

(Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΤΓΡ 6751) 
 

Θα εθηειεζηνύλ νη θάησζη εξγαζίεο: 
 
 

1.ειεθηξνκεησηεξαο κε κεησηεξα ηζρπνο 3εξ ζηξνθεο 42  ΣΔΜ.1  

2.πηιιαξ κεηαιιηθν ζηεγαλν δηαζηαζεσλ 120ρ100ρ40 γηα ηελ ηνπνζεηεζε ηνπ ειεθηξηθνπ 

πηλαθα θη βαζε ζηεξεσζεο ηνπ πηιιαξ. ΣΔΜ.1 

3,ειεθηξηθνο πηλαθαο κεηαιιηθνο ζηεγαλνο γηα ηελ ιεηηνπξγηα ηνπ ειεθηξνκεησηεξα ηεκ.1 κε 

inverter ηζρπνο 3εξ θη αληηζηξνθε ιεηηνπξγηα (παλσ-θαησ) ηεκ.1 
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4.θαισδην παξνρήο πηιιαξ 5ρ10mm2 πεξηπνπ 200κ, θη ζσιελα πξνζηαζηαο θαισδηνπ 

200κ, θαισδίσζε ειεθηξνκεησηεξα απν ην πηιιαξ ηεκ8, πεξηπνπ 200κ θαισδην λππ 4ρ2,5 θη 

ζσιελα πξνζηαζηαο θ20   

 

1Υεηξνθίλεηε Λεηηνπξγία 

Ι)  Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ ρεηξνθίλεηνπ κεραληζκνύ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο κε ρξήζε 

αιπζίδαο. 

ΙΙ) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ αιπζνηξνρνύ. Καζαξηζκόο, θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ, έιεγρνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ βήκαηνο πεξηζηξνθήο ζηνλ 

αιπζνηξνρό νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 620 mm 

ΙΙΙ) Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο νλνκαζηηθήο 

δηακέηξνπ DN32 έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ ζθελόδξνκσλ θαη 

αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο 

IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ  ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. Καζαξηζκόο, 

ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θύιηζεο ηνπ θειύθνπο, 

αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ (2 ηεκ.). Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ 

κεραληζκνύ ιίπαλζεο 

V) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεησπηθνύ νδνλησηνύ ηξνρνύ. Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο  

VI) Άξκνζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο 

 

 

2.Δμωηεξηθόο κεηωηήξαο 1ν επίπεδν κεηάδνζεο 

Ι)  Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ηνπ 1ν κεραληζκνύ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο  

ΙΙ) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεησπηθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ Καζαξηζκόο, απνκάθξπλζε 

ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο  

III) IV) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ  ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο. 

Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ θύιηζεο ησλ εδξάλσλ 
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αληηθαηάζηαζε ησλ έλζθαηξσλ ηξηβέσλ (2 ηεκ.), Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ζην θέιπθνο ησλ εδξάλσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ 

ιίπαλζεο 

IV) Άξκνζε ησλ παξαπάλσ θαη ζπλαξκνιόγεζε ηνπ κεραληζκνύ ρεηξνθίλεηεο 

ιεηηνπξγίαο. 

 

3.Κηβώηην ηαρπηήηωλ  

Σν θηβώηην ηαρπηήησλ απνηειείηαη από δύν επίπεδα κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο, θαη ε νπνία 

επηηπγράλεηαη από ζπκπιεθόκελνπο γσληαθνύο νδνλησηνύο ηξνρνύο. 

XVI) Απνμήισζε θαη απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ. Έιεγρνο ηνπ 

θειύθνπο, θαζαξηζκόο ηνπ θαη απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ. Έιεγρνο θαη 

ζπληήξεζε ησλ αξκώλ εθαξκνγήο, θαζαξηζκόο ηνπο θαη αληηθαηάζηαζε ησλ 

θιαληδώλ.  

XVII) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ . Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ εδξάλσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ 

έλζθαηξσλ ηξηβέσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ιίπαλζεο. Σεκ.4  

(δύν έδξαλα γηα θάζε επίπεδν κεηάδνζεο ζρέζεο).  

 

XVIII) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο  έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ 

ζθελόδξνκσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο.Σεκ.2. Απνμήισζε θαη 

αληηθαηάζηαζε ησλ ζηεγαλνπνηεηηθώλ κεραληζκώλ ζηηο εμόδνπο ησλ αμόλσλ από 

ην θέιπθνο ηνπ θηβσηίνπ. Σεκ3 

 

XIX) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ κεησπηθώλ νδνλησηώλ ηξνρώλ Καζαξηζκόο, 

απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ, έιεγρνο, ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηεο νδόλησζεο 

ηεκ.4 

 

XX) Απνκάθξπλζε ηνπ πθηζηάκελνπ ιηπαληηθνύ κέζνπ θαη πιήξσζε ηνπ κε λέν 

 

 

 

4.Μεηάδνζε θίλεζεο ζηνπο δύν αιπζνηξνρνύο ηνπ αληίβαξνπ 

XIX) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ ειαζηηθώλ ζπλδέζκσλ πνπ ζπλδένπλ ηνπο άμνλεο 

εμόδνπ ηνπ θηβώηηνπ ηαρπηήησλ ακθίπιεπξα κε ηνπο άμνλεο πεξηζηξνθήο ζηνπο 

νπνίνπο εδξάδνληαη νη αιπζνηξνρνί. Καζαξηζκόο θαη ζπληήξεζε ησλ ειαζηηθώλ 

ζπλδέζκσλ. Σεκ.2 
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XX) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ έλζθαηξσλ εδξάλσλ. Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε θαη 

επηζθεπή ησλ εζσηεξηθώλ επηθαλεηώλ ησλ εδξάλσλ. Αληηθαηάζηαζε ησλ 

έλζθαηξσλ ηξηβέσλ. Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ηνπ κεραληζκνύ ιίπαλζεο. Σεκ.4  

(δύν έδξαλα γηα θάζε επίπεδν κεηάδνζεο ζρέζεο).  

 

XXI) Απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ ηνπ άμνλα πεξηζηξνθήο  έιεγρνο θαη ζπληήξεζή ηνπ. Δπηζθεπή ησλ 

ζθελόδξνκσλ θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ζθήλαο.Σεκ.2. 

 

XXII) Απνζπλαξκνιόγεζε ησλ αιπζνηξνρνύ. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ, έιεγρνο ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ βήκαηνο πεξηζηξνθήο ηνπ 

αιπζνηξνρνύ νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ 250 mm. Σεκ.2 

 

XXIII) Καζαξηζκόο, ζπληήξεζε απνκάθξπλζε ησλ νμεηδώζεσλ ηνπ κεηαιιηθώλ 

απνζηαηώλ θαη ησλ νδεγώλ θύιηζεο ηεο πόξηαο ηνπ θξάγκαηνο 

 

XXIV) Αληηθαηάζηαζε ησλ αγθπξώζεσλ θαη ησλ ζπλδέζκσλ κε ηελ αιπζίδα ζε θάζε 

πόξηα. Σεκ.2 

 

 

5.Ηιεθηξηθή θίλεζε ηεο πόξηαο 

IX) Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνύ κεησηήξα κε γσληαθνύο νδνλησηνύο ηξνρνύο, 

ζρέζε κεηάδνζεο 34, κε αξηζκό ζηξνθώλ ζηνλ άμνλα εμόδνπ 42, ηζρύο 

ειεθηξνθηλεηήξα 2,2kW κε αξηζκό ζηξνθώλ 1400, ξνπή ζηέςεο ηνπιάρηζηνλ 

440Nm. Ο ειεθηξνθηλεηήξαο ζα είλαη βξαρπθπθισκελέλνπ δξνκέα, αζύγρξνλνο, 

ηξηθαζηθόο κε βαζκό πξνζηαζίαο ΙΡ44, θιαζή κόλσζεο F.  

 

X) Πξνκήζεηα νδνλησηνύ κεησπηθνύ ηξνρνύ κε modul , αξηζκό νδόλησλ 15 

 

XI) Καηαζθεπή βάζεο ζηελ νπνία ζα εγθαηαζηαζεί ν ειεθηξηθόο κεησηήξαο ώζηε λα 

ζπκπιερζεί κέζσ ηνπ νδνλησηνύ ηξνρνύ (…) κε ην δεύηεξν νδνλησηό ηξνρό ηνπ 

πξώηνπ επηπέδνπ κεηάδνζεο ηεο θίλεζεο. Η βάζε ζα δηαζέηεη κεραληζκό 

ακπεπινθήο από ηελ  κεηάδνζε ηεο θίλεζεο ώζηε λα  πξαγκαηνπνηείηαη 

ρεηξνθίλεηα κέζσ ηνπ αιπζνηξνρνύ, όηαλ απηό είλαη αλαγθαίν. Άξκνζε ηεο βάζεο 

θαη εγθαηάζηαζε ηεο ζηνλ πθηζηάκελν θνξέα ηεο πόξηαο, ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε 

απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηόζν κε ηελ ειεθηξνθίλεζε, όζν θαη ρεηξνθίλεηα. 

 

6.Δπηζθεπή ηωλ θνξέωλ θαη εληζρύζεωλ ζηηο πόξηεο 
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Απνμήισζε ησλ εγθάξζησλ εληζρύζεσλ ζηηο πόξηεο. Καζαξηζκόο θαη απνκάθξπλζε ησλ 

νμεηδώζεσλ από ηνπο θνξείο. Πξνεηνηκαζία ηνπο θαη  ζπγθόιιεζε ησλ λέσλ εληζρύζεσλ. 

Βαθή ησλ εληζρύζεσλ 

 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: Γεθαπέληε ρηιηάδεο 

 

 

 

 

 

 

Αξηζκεηηθώο: 15.000,00 € 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 1-4:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Δ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ  
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ.  
ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 1000m3/h  (Νέο Άρθρο) 

(Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52) 
 

Θα εθηειεζηνύλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

1.Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα κε αληιία 1000 m3/h ζε καλνκεηξηθν ύςνο 15m κε ειεθηξνθηλεηήξα 

ηζρύνο 100εξ ζηηο 1400 ζηξ, ζε κεηαιιηθή βάζε ζπλδεόκελα κε ειαζηηθό ζύλδεζκν βαξέσο 

ηύπνπ. 

2.Πίλαθαο εθθηλήζεσο ειεθηξνθηλεηήξα 100εξ, αζηέξα-ηξηγσλν κε γεληθό  δηαθόπηε 3ρ250α, 

γεληθέο αζθάιεηεο καραηξσηεο 200 α, ξειε ηεκ.3 θπξην-ηξηγώλνπ- αζηέξα, ζεξκηθό γηα ζεξκηθή 

πξνζηαζία, επηηεξεηή ηάζεο, πνιπνξγαλν έλδεημεο ηάζεο – έληαζεο, κπνπηνλ start-stop. 

3.θαισδην παξνρήο πίλαθα θηλεηήξα από ηνλ γεληθό πίλαθα      3ρ120+70+70mm2  πεξίπνπ 

10κ 

4.θαισδην ιεηηνπξγίαο ειεθηξνθηλεηήξα 100εξ ζε αζηεξα ηξηγσλν, 3ρ25+16mm πεξίπνπ 

50κ, θη ζσιήλα πξνζηαζίαο ηύπνπ cavidotto θ63 κέηξα πεξίπνπ 50κ. 

5.Τδξαπιηθε εγθαηάζηαζε, ζσιελα ξε θ315 γηα αλαξξνθεζε κε ηα αλάινγα εμαξηήκαηα θη 

πνηήξη αλαξξνθήζεσο πεξίπνπ 10κ, ζσιελα ξε θ250 γηα θαηάζιηςε κε ηα θαηάιιεια 
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εμαξηεκαηα (ειεθηξνκνπθεο – ειεθηξνγσληεο θιπ) γηα ηελ όδεπζε ηνπ αγσγνύ ζην θαλάιη 

πεξίπνπ 20κ, βαλλεο Φ250, θιαπέ αληεπηζηξνθήο Φ250 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: Δηθνζηηξείο  ρηιηάδεο 

 Αξηζκεηηθώο: 23.000,00 € 

 

 

Άρθρο 1-5:  ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΙ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 
ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΗ Δ ΠΛΗΡΗ ΚΑΙ  
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ.  
ΓΤΝΑΜΙΚΟΣΗΣΑ 600m3/h  (Νέο Άρθρο) 

(Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο ΗΛΜ 52) 
 

Θα εθηειεζηνύλ νη θάησζη εξγαζίεο: 

1.Αληιεηηθό ζπγθξόηεκα κε αληιία 600 m3/h ζε καλνκεηξηθν ύςνο 15m κε ειεθηξνθηλεηήξα 

ηζρύνο 60 HP  ζηηο 1400 RPM, ζε κεηαιιηθή βάζε ζπλδεόκελα κε ειαζηηθό ζύλδεζκν 

βαξέσο ηύπνπ. 

2.Πίλαθαο εθθηλήζεσο ειεθηξνθηλεηήξα 60 HP  , αζηέξα-ηξηγσλν κε γεληθό            δηαθόπηε 

3ρ250α, γεληθεο αζθαιεηο καραηξσηεο 200 α, ξειε ηεκ.3 θπξην-ηξηγώλνπ- αζηέξα, ζεξκηθό γηα 

ζεξκηθή πξνζηαζία, επηηεξεηε ηαζεο, πνιπνξγαλν έλδεημεο ηάζεο – έληαζεο, κπνπηνλ start-

stop. 

3.θαισδην παξνρήο πίλαθα θηλεηήξα από ηνλ γεληθό πίλαθα  3ρ120+70+70mm2  πεξίπνπ 

10κ. 

4.θαισδην ιεηηνπξγίαο ειεθηξνθηλεηήξα 60 HP  ζε αζηεξα ηξηγσλν, 3ρ25+16mm πεξίπνπ 

50κ, θη ζσιήλα πξνζηαζίαο ηύπνπ cavidotto θ63 κέηξα πεξίπνπ 50κ. 

5.Τδξαπιηθε εγθαηάζηαζε, ζσιελα ξε θ315 γηα αλαξξνθεζε κε ηα αλάινγα εμαξηήκαηα θη 

πνηήξη αλαξξνθήζεσο πεξίπνπ 10κ, ζσιελα ξε θ250 γηα θαηάζιηςε κε ηα θαηάιιεια 

εμαξηεκαηα (ειεθηξνκνπθεο – ειεθηξνγσληεο θιπ) γηα ηελ όδεπζε ηνπ αγσγνύ ζην θαλάιη 

πεξίπνπ 20κ, βαλλεο Φ250, θιαπέ αληεπηζηξνθήο Φ250 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: Γεθανθηώ  ρηιηάδεο 
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 Αξηζκεηηθώο: 18.000,00 € 

 

 

Άρθρο 1-6:  ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΟΙΚΙΚΟΤ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΟΤ (Νέο Άρθρο) 

(Κσδηθόο Αλαζεώξεζεο OIK 3220) 
 

Καηαζθεπή νηθίζθνπ ζηέγαζεο ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ αληιηνζηαζίνπ εμσηεξηθώλ 

δηαζηάζεσλ θάηνςεο 4.00Υ5.00 κ. Η βάζε (ζεκειίσζε) ηνπ νηθίζθνπ ζα είλαη ηνπ ηύπνπ 

“Γεληθή θνηηόζηξσζε”, ήηνη εθζθαθή βάζνπο 30cm θαη ρύηεπζε νπιηζκέλεο πιάθαο  

beton πάρνπο 30cm. Η πνηόηεηα beton ζα είλαη C16/20 θαη ν νπιηζκόο δηπιό δνκηθό 

πιέγκα Σ131   (έλα πιέγκα ζην θάησ κέξνο ηεο πιάθαο θαη έλα ζην άλσ κέξνο). Η 

ηνηρνπνηία (πνπ ε νπνία ζα απνηειεί θαη θέξνπζα θαηαζθεπή) ζα ρηηζζεί κε 

ηζηκεληόιηζνπο δηαζηάζεσλ  20 Υ 20 Υ 40cm   ζε ύςνο 2.60κ. Η ζηέςε (νξνθή ηνπ 

νηθίζθνπ) ζα  είλαη πιάθα beton  πάρνπο 15cm, κε πεξηκεηξηθή καξθίδα 30cm, πνηόηεηνο 

C16/20 κε νπιηζκό stahl III (δηαλνκέο Φ10/30  θαηά ηελ κεγάιε δηάζηαζε ηεο θάηνςεο 

θαη νπιηζκόο Φ10/10 θαηά ηελ κηθξή δηάζηαζε ηεο θάηνςεο). Η πιάθα ηεο νξνθήο ζα 

πξνεμέρεη σο πξόβνινο ηεο ηνηρνπνηίαο θαηά 30cm. 

Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο ηνηρνπνηίαο ζα αθεζή έλα άλνηγκα γηα ρξήζε παξαζύξνπ δηαζη. 

1.00Υ1.00 κ θαη έλα άλνηγκα κε ρξήζε ζύξαο εηζόδνπ δηαζη. 1.40Υ 2.10κ. ηα 

“παλσθάζηα” παξαζύξνπ θαη ζύξαο ζα θαηαζθεπαζζεί νπιηζκέλν “ζελάδ” ζηελ δηάζηαζε 

ηνπ πάρνπο ηεο ηνηρνπνηίαο, κήθνπο όζνλ ην εύξνο ηνπ αλνίγκαηνο ζπλ 30cm 

εθαηέξσζελ ηνπ αλνίγκαηνο θαη ύςνπο 20cm.( ζπλδεηήξεοΦ8/20, νπιηζκόο 4ΥΦ12 ζην 

θάησ κεξνο θαη 2ΥΦ12 ζην άλσ κέξνο). Σν παξάζπξν ζα απνηειείηαη από ηελ θάζα ηνπ 

(θνηινδνθόο 50Υ50Υ3mm) θαη ξάβδνπο  Φ16/10 αθ΄ελόο γηα ηνλ αεξηζκό ηνπ ρώξνπ θαη 

αθ’ εηέξνπ γηα ηελ παξεκπόδηζε ηεο πξνζπέιαζεο ηνπ ρώξνπ ηνπ αληιηνζηαζίνπ. Η 

θάζα ηεο ζύξαο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλε από θνηινδνθό 50Υ50Υ3mm ε δε ζύξα ζα έρεη 

ζθειεηό από θνηινδνθό 30Υ30Υ2mm θαη επέλδπζε από ραιπβδνέιαζκα πάρνπο 1mm. Η 

ζύξα ζα είλαη εμνπιηζκέλε κε θιεηδαξηά βαξένο ηύπνπ θαη πόκνιν ρεηξηζκνύ. Θύξα θαη 

παξάζπξν κεηά ηελ ηνπνζέηεζή ηνπο ζα βαθνύλ κε κηα ζηξώζε κηλίνπ θαη δύν ζηξώζεηο 

ειαηνρξώκαηνο. 

ηελ κηα γσλία ηνπ νηθίζθνπ (όπνηα πξνζθέξεηαη πεξηζζόηεξν ζηα δίθηπα ηεο ΓΔΗ) ζα 

εγθαηαζηαζεί ηζηόο γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε ηνπ νηθίζθνπ. Ο ηζηόο ζα είλαη 
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θαηαζθεπαζκέλνο από ζηδεξνζσιήλα ύδξεπζεο γαιβαληδέ βαξένο ηύπνπ 2 1/2”, ζα 

ζηεξίδεηαη ζην δάπεδν ηνπ νηθίζθνπ θαη ζα εγθηβσηηζζεί ζηελ πιάθα νξνθήο θαηά ηελ 

ρύηεπζή ηεο. Σν ζπλνιηθό ύςνο ηνπ ηζηνύ ζα είλαη 5,00m (ζα πξνεμέρεη ηεο πιάθαο θαηά  

2.00 m πεξίπνπ). 

      πκπεξηιακβάλνληαη όια ηα πιηθά θαη κηθξνπιηθά θαζώο θαη ε εξγαζία γηα ηελ πιήξε θαη 

άξηηα  θαηαζθεπή ηνπ νηθίζθνπ. 

Σηκή αλά ηεκάρην (ηεκ). 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: Έμη  ρηιηάδεο 

 Αξηζκεηηθώο: 6.000,00 € 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ 2 :  ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΑ 

 

Άρθρο 2-1   Α-2 ΓΔΝΙΚΔ ΔΚΚΑΦΔ Δ ΔΓΑΦΟ ΓΑΙΩΓΔ-ΗΜΙΒΡΑΥΩΓΔ 
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1123Α) 

 
Γεληθέο εθζθαθέο, κε ηελ κεηαθνξά ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, εδαθώλ γαησδώλ θαη 
εκηβξαρσδώλ νπνηαζδήπνηε ζπζηάζεσο, αλεμαξηήησο βάζνπο, πιάηνπο θαη θιίζεσο πξαλώλ, 
ζε λέν έξγν ή γηα επέθηαζε ή ζπκπιήξσζε ή δηαπιάηπλζε ππάξρνληνο, αλεμαξηήησο ηεο 
ζέζεο εξγαζίαο θαη ησλ δπζρεξεηώλ πνπ πξνθαιεί (θνληά ή καθξηά, ρακειά ή πςειά ζρεηηθά κε 
ην ππάξρνλ έξγν), γηα νπνηνδήπνηε ζθνπό θαη κε νπνηνδήπνηε εθζθαπηηθό κέζν, ελ μεξώ ή κε 
παξνπζία λεξώλ, ζύκθσλα κε ηελ ΔΣΔΠ 02-02-01-00.  

 
Με ην άξζξν απηό ηηκνινγνύληαη  επίζεο νη αθόινπζεο εθζθαθέο ζε εδάθε αλάινγεο 
ζθιεξόηεηαο: 
 
- αλνηρηώλ ηάθξσλ γηα ην ηκήκα ηνπο πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 5,00 m κεηά ηεο κόξθσζεο 

ησλ πξαλώλ θαη ηνπ ππζκέλα ηνπο,  

- γηα ηε δεκηνπξγία αλαβαζκώλ πξνο αγθύξσζε ησλ επηρσκάησλ, 

- ηξηγσληθώλ ηάθξσλ κεηά ηεο κόξθσζεο ησλ πξαλώλ, όηαλ απηέο θαηαζθεπάδνληαη ζηε 
ζπλέρεηα ησλ γεληθώλ εθζθαθώλ ηεο νδνύ, 

- γηα ηνλ θαζαξηζκό νρεηώλ ύςνπο θαη πιάηνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 5,00 m, 

- ηερληθώλ Cut and Cover κεηά ησλ κέηξσλ πξνζσξηλήο θαη κόληκεο αληηζηήξημεο ησλ 
πξαλώλ ησλ εθζθαθώλ εθόζνλ δελ απνδεκηώλνληαη κε άιιν άξζξν απηνύ ηνπ ηηκνινγίνπ  

- γηα ηε δεκηνπξγία ζηνκίσλ ζεξάγγσλ θαη Cut and Cover  

 
ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη: 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 
 

 Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

 Σηκνιόγην Μειέηεο 

 
 

 ειίδα 23 
 

 ε πξνζέγγηζε κεραλεκάησλ θαη κεηαθνξηθώλ κέζσλ, ε εθζθαθή κε νπνηνδήπνηε κέζν θαη 
ππό νπνηεζδήπνηε ζπλζήθεο,  

 ε απνζηξάγγηζε ησλ πδάησλ, ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ, ησλ πξαλώλ θαη ηνπ ππζκέλα ηεο 
ζθάθεο θαη ν ζρεκαηηζκόο ησλ αλαβαζκώλ  

 ε δηαινγή, θύιαμε, θνξηνεθθόξησζε ζε νπνηνδήπνηε κεηαθνξηθό κέζν θαη ε κεηαθνξά 
ησλ πξντόλησλ ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ ζην 
έξγν (π.ρ. θαηαζθεπή επηρσκάησλ) ή γηα απόξξηςε ησλ αθαηάιιεισλ ή πιενλαδόλησλ ζε 
επηηξεπόκελεο ηειηθέο ή πξνζσξηλέο ζέζεηο 

 ε ελαπόζεζε ζε ηειηθέο ή ελδηάκεζεο ζέζεηο, ε επαλαθόξησζε από ηηο ζέζεηο ησλ 
πξνζσξηλώλ απνζέζεσλ θαη ε εθθόξησζε ζε ηειηθέο ζέζεηο, θαζώο θαη ε δηάζηξσζε θαη 
δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ απόζεζεο ζύκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο 

 ε αληηζηήξημε ησλ πξαλώλ εθζθαθή όπνπ ηπρόλ απηή απαηηείηαη, θαζώο θαη ε εθζάκλσζε 
θνπή, εθξίδσζε θαη απνκάθξπλζε δέλδξσλ, αλεμαξηήησο πεξηκέηξνπ θνξκνύ, ζε 
νπνηαδήπνηε απόζηαζε. 

 ε αληηκεηώπηζε πάζεο θύζεσο δπζρεξεηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηε ζύγρξνλε 
θπθινθνξία, όπσο πεξηνξηζκέλα κέησπα θαη όγθνη εθζθαθώλ θιπ. 

 ε ζπκπύθλσζε ηεο ζθάθεο ησλ νξπγκάησλ θάησ από ηε "ζηξώζε έδξαζεο 
νδνζηξώκαηνο" κέρξη ηνπ βάζνπο πνπ ιακβάλεηαη ππόςε ζηνλ θαζνξηζκό ηεο Φέξνπζαο 
Ιθαλόηεηαο Έδξαζεο (Φ.Ι.Δ), όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ κειέηε, ζε βαζκό ζπκπύθλσζεο 
πνπ λα αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλόκελε ππθλόηεηα ίζε θαη' ειάρηζην κε ην 90% ηεο 
ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 
(Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2).  

 νη πάζεο θύζεσο ζηαιίεο ηνπ κεραληθνύ εμνπιηζκνύ θαη ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ 

 ε επαλεπίρσζε (κε πξντόληα εθζθαθώλ) ησλ ζεκειίσλ θαη ηάθξσλ εθηόο ηνπ ζώκαηνο ηεο 
νδνύ, πνπ νη εθζθαθέο ηνπο απνδεκηώλνληαη κε ην άξζξν απηό, όηαλ δελ ππάξρεη 
απαίηεζε ζπκπύθλσζεο 

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε ηηκή είλαη γεληθήο εθαξκνγήο αλεμάξηεηα από ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο ζε 
κηα ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο πνπ ππαγνξεύνληαη από ην πξόγξακκα εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ ή 
άιινπο ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο.  
 
Η απνμήισζε αζθαιηνηαπήησλ, ζηξώζεσλ νδνζηξσζίαο ζηαζεξνπνηεκέλσλ κε ηζηκέλην, 
πιαθνζηξώζεσλ, δαπέδσλ από ζθπξόδεκα, θξαζπεδνξείζξσλ θαη ζηεξεώλ έδξαζεο θαη 
εγθηβσηηζκνύ ηνπο, θαζώο θαη πάζεο θύζεσο θαηαζθεπώλ πνπ βξίζθνληαη εληόο ηνπ όγθνπ ησλ 
γεληθώλ εθζθαθώλ, επηκεηξώληαη θαη ηηκνινγνύληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
παξόληνο ηηκνινγίνπ. 

Δπηκέηξεζε κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ θαη κέρξη ηα όξηα εθζθαθήο ησλ 
εγθεθξηκέλσλ ζπκβαηηθώλ ζρεδίσλ θαη ζύκθσλα κε ην πξσηόθνιιν ραξαθηεξηζκνύ. 
Γηεπθξηλίδεηαη όηη νπδεκία απνδεκίσζε θαηαβάιιεηαη ζηνλ Αλάδνρν γηα ηηο επί πιένλ ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ από ηε κειέηε εθζθαθέο εθηόο εάλ έρεη δνζεί εηδηθή εληνιή από ηελ Τπεξεζία. 

 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν. 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:  Γύν επξώ θαη πελήληα πέληε ιέπηα 

        Αξηζκεηηθά:         2,55           [*]  
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Άρθρο 2.2         Α-19    ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΟΚΚΩΓΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
ΜΔΓΔΘΟΤ ΚΟΚΚΩΝ ΔΩ 200 mm.  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-3121Β) 

 

Πξνκήζεηα θνθθώδνπο πιηθνύ δηαζηάζεσλ 0-200 mm από ζπιιεθηά πιηθά ή ζξαπζηά πξντόληα 
ιαηνκείνπ ή πνηακνύ, κέγηζηεο δηάζηαζεο ιίζσλ 200 mm, ειάρηζηεο πεξηεθηηθόηεηαο 
ιεπηόθνθθνπ θιάζκαηνο (δηεξρoκέλνπ από ην θόζθηλν Νν 40) 35% θαη κε δείθηε πιαζηηθόηεηαο 
ην πνιύ 6. 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 ε πξνκήζεηα ηνπ πιηθνύ,  

 ε κεηαθνξά ηνπ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ από νπνηαδήπνηε απόζηαζε,  

 νη θνξηνεθθνξηώζεηο θαη ε ζηαιία ησλ απηνθηλήησλ  

Η θαηαζθεπή ηνπ επηρώκαηνο πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα κε ηα αληίζηνηρα άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ.  
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν θνθθώδνπο πιηθνύ (m3), επηκεηξνύκελνπ ζε όγθν θαηαζθεπαζκέλνπ 
επηρώκαηνο κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ. 

 

ΔΤΡΩ Οινγξάθσο:  Έληεθα επξώ θαη ελελήληα ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά:     11,90               [*] 

 

 

Άρθρο 2.3           Α-20   ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΠΙΥΩΜΑΣΩΝ  
(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-1530) 

 
Καηαζθεπή επηρώκαηνο νδνύ ή ζπκπιήξσζε ππάξρνληνο, κεηά από πξνεγνύκελν θαζαξηζκό 
ηνπ εδάθνπο έδξαζεο, κε ρξήζε πιηθώλ πνπ ζα πξνζθνκηζζνύλ επί ηόπνπ, ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε ηνπ έξγνπ θαη ηελ ΔΣΔΠ 02-07-01-00 "Καηαζθεπή επηρσκάησλ" 
 
ηελ ηηκή κνλάδνο πεξηιακβάλνληαη: 

 Η θαηαζθεπή όισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ επηρώκαηνο, ζπλήζνπο ή απμεκέλνπ βαζκνύ 
ζπκπύθλσζεο, όπσο ζεκέιην, ππξήλαο, κεηαβαηηθό ηκήκα βξαρώδνπο επηρώκαηνο, ηα 
νπνία ζα ζπκππθλώλνληαη ζε πνζνζηό 90% θαη 95% αληίζηνηρα ηεο μεξάο θαηλόκελεο 
ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 
(Proctor modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2) γηα ηα γαηώδε επηρώκαηα, ή ζηνλ βαζκό πνπ 
πξνδηαγξάθεηαη ζηελ κειέηε γηα ηα βξαρώδε επηρώκαηα.  
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 Η κόξθσζε θαη ζπκπύθλσζε ηνπ εδάθνπο έδξαζεο ησλ επηρσκάησλ, ζε βαζκό 
ζπκπύθλσζεο θαη' ειάρηζηνλ 90% ηεο ππθλόηεηαο, πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά 
ηελ ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor 

 Η θαηαζθεπή ηεο "ζηξώζεο έδξαζεο νδνζηξώκαηνο", ζπκππθλσκέλεο ζε πνζνζηό 95% 
ηεο μεξάο θαηλόκελεο ππθλόηεηαο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor, κε θαηάιιειν αξηζκό δηειεύζεσλ νδνζηξσηήξα 
ειαζηηρνθόξνπ ή κε ιείνπο θπιίλδξνπο, ώζηε λα δηακνξθσζεί κηα ιεία "ζθξαγηζηηθή" 
επηθάλεηα. 

Δμαηξείηαη ε θαηαζθεπή ηεο "ζηξώζεο ζηξάγγηζεο νδνζηξώκαηνο" (όπνπ ππάξρεη), ε νπνία 
ηηκνινγείηαη κε ην αληίζηνηρν άξζξν ηνπ ηηκνινγίνπ. 

 Η ζπκπύθλσζε ισξίδαο εδάθνπο πιάηνπο κέρξη 2,0 m εθαηέξσζελ ησλ πνδώλ ηνπ 
επηρώκαηνο . 

 Η ηπρόλ επαύμεζε ηνπ όγθνπ ηνπ επηρώκαηνο ιόγσ ζπλίδεζεο, θαζίδεζεο ή δηαπιάηπλζήο 
ηνπ πέξαλ ησλ νξίσλ πνπ πξνβιέπεη ε κειέηε. 

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε καξηύξσλ ειέγρνπ ππνρσξήζεσο ησλ πςειώλ επηρσκάησλ, 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε, ε εμάξηεζή ηνπο από ρσξνζηαζκηθέο αθεηεξίεο 
(repairs) εθηόο ηεο δώλεο επηρώκαηνο, ε εθηέιεζε  ηνπνγξαθηθώλ κεηξήζεσλ αθξηβείαο θαη 
ε θαηαρώξεζή ηνπο ζε θύιια ειέγρνπ, θαζώο θαη ε εθηέιεζε ηξηώλ κεηξήζεσλ ζε ρξόλνπο 
πνπ ζα θαζνξίζεη ε Τπεξεζία. 

ηελ ηηκή ηνπ παξόληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλνληαη θαη επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 
νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ: 

 

 Σα κεηαβαηηθά επηρώκαηα πίζσ από ηερληθά έξγα (γέθπξεο, εκηγέθπξεο, ηνίρνη, νρεηνί, Cut 
and Cover, ζηόκηα ζεξάγγσλ, αγσγνί θ.ι.π)  

 Οη εξγαζίεο θαζαξηζκνύ ηνπ εδάθνπο έδξαζεο θαη δεκηνπξγίαο αλαβαζκώλ   

 Η θαηαζθεπή εμπγηαληηθήο ζηξώζεο ππό ηα επηρώκαηα   

Δπηκέηξεζε  κε ιήςε αξρηθώλ θαη ηειηθώλ δηαηνκώλ  

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν  
 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έλα επξώ θαη πέληε ιεπηά  
 Αξηζκεηηθά: 1,05 

 

 

Άρθρο2.4                Β-29:  ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΑΠΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑ 

 
Καηαζθεπέο ηερληθώλ έξγσλ θάζε είδνπο θαη νπνηνπδήπνηε αλνίγκαηνο θαη ύςνπο από 
ζθπξόδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ζε κόληκν ή εξγνηαμηαθό ζπγθξόηεκα παξαγσγήο, κε 
ζξαπζηά αδξαλή ιαηνκείνπ θαηάιιειεο θνθθνκέηξεζεο θαη δηαζηάζεσλ κέγηζηνπ θόθθνπ, 
ηζηκέλην θαηάιιειεο θαηεγνξίαο, αληνρήο θαη πνζόηεηαο, σο θαη ηα ηπρόλ αλαγθαία 
ξεπζηνπνηεηηθά, ππεξξεπζηνπνηεηηθά, αεξαθηηθά, ζηαζεξνπνηεηηθά θιπ. πξόζκηθηα. 
  
ηηο ηηκέο κνλάδαο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα πεξηιακβάλνληαη: 
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 ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ησλ πάζεο θύζεσο πιηθώλ 
παξαζθεπήο εξγνηαμηαθνύ ζθπξνδέκαηνο, ε πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά ζηελ εθάζηνηε ζέζε 
ζθπξνδέηεζεο εηνίκνπ ζθπξνδέκαηνο,  

 ε πξνζθόκηζε, ηνπνζέηεζε, ρξήζε θαη απνκάθξπλζε κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηώλ ησλ 
πάζεο θύζεσο απαηηνπκέλσλ ηθξησκάησλ, μπινηύπσλ ή ζηδεξνηύπσλ (επηπέδσλ, 
θακπύισλ ή ζηξεβιώλ επηθαλεηώλ), θαζώο θαη εηδηθώλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ πνπ 
απαηηνύληαη θαηά πεξίπησζε (ζπζηήκαηα πξνθαηαζθεπήο, πξνώζεζεο, πξνβνιν-δόκεζεο, 
αλαξξηρόκελνη ζηδεξόηππνη θιπ),  

 ηα πάζεο θύζεσο κεραλήκαηα θαη εμνπιηζκόο θαη κέζα γηα ηελ παξαγσγή, κεηαθνξά, 
άληιεζε, αλύςσζε, θαηαβηβαζκό, αλάκεημε, δόλεζε θιπ. ηνζ ζθπξνδέκαηνο 

 ε δηακόξθσζε ησλ ηθξησκάησλ, ησλ μπινηύπσλ, ησλ θνξείσλ γηα πξνώζεζε θαη 
πξνβνινδόκεζε θαζώο  

 ε κεξηθή ή νιηθή απώιεηα ησλ ζσκάησλ δηακόξθσζεο θηβσηηνκόξθσλ, θπιηλδξηθώλ ή άιιεο 
κνξθήο θελώλ,  

 ε επεμεξγαζία ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ αξκώλ.  

 ε ζπληήξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε νπνηνδήπνηε κέζν (ιηλάηζεο, ρεκηθά πγξά θ.ι.π.) κέρξη 
ηε ζθιήξπλζή ηνπ,  

 

Δπίζεο πεξηιακβάλνληαη, αλεγκέλεο ζηηο ηηκέο κνλάδαο: 

 

 νη δαπάλεο ησλ αλαγθαίσλ κειεηώλ ζύλζεζεο ζθπξνδέκαηνο,  

 νη δαπάλεο ησλ κειεηώλ ηεο θαηαζθεπαζηηθήο κεζόδνπ, ησλ βνεζεηηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 
ησλ πάζεο θύζεσο ηθξησκάησλ (πιελ ησλ κειεηώλ πνπ αθνξνύλ ζηηο κεζόδνπο 
πξνβνινδόκεζεο, πξνώζεζεο θαη πξνσζνπκέλσλ απηνθεξνκέλσλ δνθώλ),  

 ε δαπάλε δεηγκαηνιεςηώλ, ειέγρσλ, δνθηκώλ θαη κεηξήζεσλ,  

 νη δαπάλεο δεκηνπξγίαο αλνηγκάησλ ζηα ηθξηώκαηα θαηά ηε ζθπξνδέηεζε θνξέα γεθπξώλ 
δηαζηάζεσλ 4,50 x 10,00 m αλά θιάδν γηα ηε δηέιεπζε ηεο θπθινθνξίαο  

 ε πξόζδνζε ζην ρξεζηκνπνηνύκελν ζθπξόδεκα, εθηόο από ηε ζιηπηηθή αληνρή, 
ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ κειέηε ηύπν ηνπ 
επηθαλεηαθνύ ηειεηώκαηνο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ζα γίλεηαη ε απνδνρή ή ε απόξξηςε ηεο 
θαηαζθεπήο, πνπ εθηειέζζεθε (πξνζαξκνγή θνθθνκεηξηθήο δηαβάζκηζεο αδξαλώλ, 
πξνζζήθε θαηαιιήισλ πξνζκίθησλ θιπ). 

 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζα γίλεηαη γηα θάζε θαηεγνξία θαηαζθεπώλ ζε πξαγκαηηθνύο 
όγθνπο, ζύκθσλα κε ηε κειέηε, κε αθαηξνπκέλσλ ησλ νπιηζκώλ, ησλ ζσιήλσλ πξνεληάζεσο 
(ζε πεξίπησζε πξνεληεηακέλνπ ζθπξνδέκαηνο) ή ησλ θελώλ δηέιεπζεο αγσγώλ, ησλ 
γξακκηθώλ ζθνηηώλ δηαηνκήο κέρξη 10 cm2 θαη ησλ επηθαλεηαθώλ εζνρώλ βάζνπο κέρξη 5 cm, 
αθαηξνπκέλσλ όκσο ησλ θελώλ πνπ δηακνξθώλνληαη κε ζθνπό ηε κείσζε ηνπ όγθνπ ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο. 
 
Η επηκέηξεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ δηαζηξώλεηαη ρσξίο ηε ρξήζε μπινηύπσλ, ζα γίλεηαη κε 
βάζε ηηο δηαζηάζεηο ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο, ρσξίο λα επηκεηξάηαη ν ηπρόλ επηπιένλ όγθνο 
πνπ δηαζηξώζεθε ιόγσ έιιεηςεο μπινηύπσλ. 
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Όπνπ ζηα άξζξα ηνπ ζθπξνδέκαηνο αλαθέξεηαη ην ύςνο από ην έδαθνο, λνείηαη ην ύςνο ηνπ 
θάησ πέικαηνο ηνπ θνξέα από ηε θπζηθή επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο θαη όρη ηελ ηπρόλ 
δηακνξθνύκελε κεηά από εθζθαθή.  
 
Οη ηηκέο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα ηνπ παξόληνο Σηκνινγίνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη 
δελ εμαξηώληαη από ην κέγεζνο απηώλ, ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο θάζεηο 
(ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δπζρέξεηεο (εμαζθάιηζε ηεο 
θπθινθνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο, ζηελόηεηα ρώξνπ, πξνζηαζία γεηηνληθώλ 
θαηαζθεπώλ, δπζρέξεηεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο, ζθπξνδέηεζε ππό αθξαίεο θαηξηθέο 
ζπλζήθεο θιπ). 
 
Οη εξγαζίεο ζα εθηεινύληαη ζύκθσλα κε ηηο αθόινπζεο ΔΣΔΠ, ζην κέηξν πνπ εθάζηε αθνξά ηνλ 
θάζε ηύπν θαηαζθεπήο: 
 

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

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

01-01-03-00:  πληήξεζε ζθπξνδέκαηνο  

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

01-01-05-00: Γνλεηηθή ζπκπύθλσζε ζθπξνδέκαηνο 

01-01-07-00: θπξνδεηήζεηο νγθσδώλ θαηαζθεπώλ 

01-03-00-00: Ιθξηώκαηα 

01-04-00-00: Καινύπηα θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (ηύπνη) 

01-05-00-00: Γηακόξθσζε ηειηθώλ επηθαλεηώλ ζε έγρπην ζθπξόδεκα ρσξίο ρξήζε 
επηρξηζκάησλ 

 

Σηκή αλά θπβηθό κέηξν έηνηκεο θαηαζθεπήο από ζθπξόδεκα  

ΆρθροΒ-29.4.5  Καηαζκεσή βάθρων, πλακών πρόζβαζης, ηοίτων, θωρακίων 

κλπ με ζκσρόδεμα C20/25 

(Αλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΟΓΟ-2551) 

 
ην παξόλ άξζξν εληάζζνληαη νη αθόινπζεο θαηαζθεπέο από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
θαηεγνξίαο C20/25:  

 βάζξσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο), πηεξπγίσλ ζπλδενκέλσλ κε ηα βάζξα θαη πιαθώλ 
ζεκειίσζεο ηερληθώλ θηβσηηνεηδνύο κνξθήο, νπνηνπδήπνηε ύςνπο 

 ηνίρσλ (ζεκειίσλ θαη αλσδνκήο) νπνηνπδήπνηε ύςνπο πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
ιεπηνηνίρσλ 

 θαηαθνξύθσλ ππνζηπισκάησλ γεθπξώλ 

 ζσξαθίσλ, πξνζθεθαιαίσλ θαη δνθώλ έδξαζεο γεθπξώλ 

 θεθαινδέζκσλ θαη επέλδπζεο παζζαινζηνηρηώλ 

 πιαθώλ πξόζβαζεο, πεδνδξνκίσλ γεθπξώλ θαζώο θαη "πιαθώλ ηξηβήο" γηα ηε ζηήξημε 
ζηεζαίσλ ηύπνπ ΣΔ-1  
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ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Δθαηό ηξηάληα ηξία επξώ  
 Αξηζκεηηθά: 133,00 

 

 

 
 
Άξζξν 2.5    Β-30  ΥΑΛΤΒΓΙΝΟ ΟΠΛΙΜΟ ΚΤΡΟΓΔΜΑΣΩΝ 

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

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδν

η 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλ

α πξνϊόληα 

Ηιεθηξν-

ζπγθνιιεκέλα 

πιέγκαηα θαη 

δηθηπώκαηα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 
 

 Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

 Σηκνιόγην Μειέηεο 

 
 

 ειίδα 29 
 

Ολνκ.  

δηάκεηξνο 

(mm) 

Πεδίν εθαξκνγήο 

Ολνκ. 

δηαηνκή  

(mm2) 

Ολνκ.  

κάδα/ 

κέηξν  

(kg/m) 

Ράβδν

η 

Κνπινύξεο θαη 

επζπγξακκηζκέλ

α 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 

 



ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΜΟΤ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΡΓΩΝ 
ΠΔΡΙΦΔΡ. ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΟΙΩΣΙΑ 

 
 

 Σεύρε Γεκνπξάηεζεο 

 Σηκνιόγην Μειέηεο 

 
 

 ειίδα 30 
 

ηηο επηκεηξνύκελεο κνλάδεο, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, δηακόξθσζεο 

θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 

 Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο δηαζηαπξώζεηο θαη 
όρη ελαιιάμ, κε ζύξκα πάρνπο αλάινγα κε ηε δηάκεηξν θαη ηε ζέζε ηνπ νπιηζκνύ ή κε 
ειεθηξνζπγθόιιεζε ζηελ πεξίπησζε εγρύησλ παζζάισλ.  

 Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο.  

 Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε απνζηαηήξσλ (spacers) γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ 
πξνβιεπόκελνπ από ηελ κειέηε πάρνπο επηθάιπςεο ηνπ νπιηζκνύ, θαζώο θαη 
αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2),. 

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

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

 Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν ζηδεξνύ νπιηζκνύ ηνπνζεηεκέλνπ ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Άρθρο Β-30.3  Υαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

(Aλαζεσξείηαη κε ην άξζξν ΤΓΡ-7018) 

 
ΔΤΡΩ Οινγξάθσο: Έλα επξώ θαη δεθαπέληε ιεπηά 
 Αξηζκεηηθά: 1,15 

 
 
 

   
ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ 

ΛΙΒΑΓΔΙΑ 16-11-2020 
ΔΛΔΓΘΗΚΔ 

ΛΙΒΑΓΔΙΑ 16-11-2020 
ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

     ΛΙΒΑΓΔΙΑ 16-11-2020 

 Ο ΠΡΟΪΣ/ΝΟ ΓΟΜΩΝ 
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 
 
 
 

Η ANAΠΛ.ΠΡ/ΝΗ    ηεο  
Γ.Σ.Δ./Π.Δ.Β 

 
 
 
 
 
 
 

       ΥΡΗΣΟ ΝΣΑΗ 
     ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΥΡΗΣΟ ΝΣΑΗ 
ΗΛ/ΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ 

ΙΙΓΩΡΑ ΠΑΠΑΝΣΩΝΙΟΤ 
ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ 
ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 
 

Δγθξίζεθε κε ηελ ππ’ αξ.1593/24-11-2020 (Πξαθηηθό 43, Θέκα 26ν)  Απόθαζε  

ηεο  Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο  Πεξηθέξεηαο ηεξεάο Διιάδαο. 
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