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ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 
Σιμαριθμική : 2012Γ 

 ελίδα 1 από 14   



Σιμολόγιο Μελέηης 

           

 ελίδα 2 από 14   



Σιμολόγιο Μελέηης 

           

 ελίδα 3 από 14   



Σιμολόγιο Μελέηης 

           

 ελίδα 4 από 14   



Σιμολόγιο Μελέηης 

           

 ΑΡΘΡΑ 

           
A.T. : 1 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ Α\3.10.01.01 Δκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων ζε έδαθορ γαιώδερ ή ημιβπασώδερ Με πλάηορ 
πςθμένα έωρ 3,00 m, με ηην πλεςπική απόθεζη ηων πποϊόνηων εκζκαθήρ. Πα βάθορ 
οπύγμαηορ έωρ 4,00 m 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6081.1 100%   
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθώλ ηπρόλ ππαξρνπζώλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε 
νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξώ ή 
κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε), ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ". 
 
Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 

ελίδα 5 από 14   



Σιμολόγιο Μελέηης 

           γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθόθηε. 
 
Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, 
όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη 
ηεο απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο 
(αλ  απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 
απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε 
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο). 
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 
αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε. 
 
Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m 
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, 
αλαιόγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από άνπιν ή νπιηζκέλν ζθπξόδεκα ζην 
εύξνο ηνπ νξύγκαηνο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ 
ηηκνινγίνπ 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 
 
Με πιάηνο ππζκέλα έσο 3,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. 
Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 6,70 

(Ολογπάθωρ) : έξι και εβδομήνηα λεπηά 

           
A.T. : 2 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ Α\3.10.01.02 Δκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων ζε έδαθορ γαιώδερ ή ημιβπασώδερ Με πλάηορ 
πςθμένα έωρ 3,00 m, με ηην πλεςπική απόθεζη ηων πποϊόνηων εκζκαθήρ. Πα βάθορ 
οπύγμαηορ 4,01 έωρ 6,00 ιλ. 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6081.2 100%   
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο 
πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εθζθαθώλ ηπρόλ ππαξρνπζώλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ, ζε 
θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε 
νπνηνλδήπνηε ηξόπν (κεραληθά κέζα κε ή ρσξίο ρεηξνλαθηηθή ππνβνήζεζε) ελ μεξώ ή 
κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε εξεκνύζα ή ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε), ζύκθσλα κε ηελ 
κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ". 
 
Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθόθηε. 
 
Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, 
όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη 
ηεο απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο 
(αλ  απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 
απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε 
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο). 
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 
αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε. 
 
Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m 
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Σιμολόγιο Μελέηης 

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

Δςπώ (Απιθμηηικά): 9,80 

(Ολογπάθωρ) : εννέα και ογδόνηα λεπηά 

           
A.T. : 3 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ Α\3.11.03.01 Δκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων ζε έδαθορ βπασώδερ Με πλάηορ πςθμένα από 3,01 
έωρ 5,00 m, με ηην πλεςπική απόθεζη ηων πποϊόνηων εκζκαθήρ Για βάθορ οπύγμαηορ έωρ 4,00 
m 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6084.1 100%   
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε βξαρώδε πεηξώκαηα θάζε είδνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγώλ γξαληηηθώλ θαη ησλ ηζρπξώο ζπγθνιιεκέλσλ 
(cemented) θξνθαινπαγώλ ζρεκαηηζκώλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο 
θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ 
(πδξαπιηθήο ζθύξαο ή αεξνζθπξώλ), ρξήζε δηνγθσηηθώλ επίσλ εθξεθηηθώλ (ηύπνπ 
Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθώλ (κε εθαξκνγή κηθξώλ 
γνκώζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλώλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), όηαλ απηό 
επηηξέπεηαη από ηηο αξκόδηεο Αξρέο, ελ μεξώ ή κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε 
εξεκνύζα ή ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε) ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ". 
Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθόθηε. 
 
Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, 
όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη 
ηεο απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο 
(αλ  απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 
απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε 
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο). 
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 
αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε. 
 
Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m 
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, 
αλαιόγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη απνμειώζεηο αζθαιηηθώλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
από άνπιν ζθπξόδεκα ζην εύξνο ηνπ νξύγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ, ελώ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 
 
Με πιάηνο ππζκέλα από 3,01 έσο 5,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. 
Γηα βάζνο νξύγκαηνο έσο 4,00 m. 
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Δςπώ (Απιθμηηικά): 20,60 

(Ολογπάθωρ) : είκοζι και εξήνηα λεπηά 

           
A.T. : 4 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ Α\3.11.03.02 Δκζκαθή οπςγμάηων ςπογείων δικηύων ζε έδαθορ βπασώδερ Με πλάηορ πςθμένα από 3,01 
έωρ 5,00 m, με ηην πλεςπική απόθεζη ηων πποϊόνηων εκζκαθήρ Για βάθορ οπύγμαηορ 4,01 έωρ 
6,00 m 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6084.2 100%   
Δθζθαθή νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε βξαρώδε πεηξώκαηα θάζε είδνπο, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπκπαγώλ γξαληηηθώλ θαη ησλ ηζρπξώο ζπγθνιιεκέλσλ 
(cemented) θξνθαινπαγώλ ζρεκαηηζκώλ, ζε θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή ζην εύξνο 
θαηάιεςεο νδηθνύ άμνλα ππό θπθινθνξία, κε ρξήζε δηαηξεηηθνύ εμνπιηζκνύ 
(πδξαπιηθήο ζθύξαο ή αεξνζθπξώλ), ρξήζε δηνγθσηηθώλ επίσλ εθξεθηηθώλ (ηύπνπ 
Bristar ή ηζνδπλάκσλ) ή/θαη πεξηνξηζκέλε ρξήζε εθξεθηηθώλ (κε εθαξκνγή κηθξώλ 
γνκώζεσλ θαη ρξήζε ιακαξηλώλ γηα ηελ απνθπγή εθηίλαμεο ζξαπζκάησλ), όηαλ απηό 
επηηξέπεηαη από ηηο αξκόδηεο Αξρέο, ελ μεξώ ή κε ππόγεηα λεξά (κε ζηάζκε 
εξεκνύζα ή ππνβηβαδόκελε κε άληιεζε) ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 
08-01-03-01 "Δθζθαθέο νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ". 
Η θνπή ησλ αζθαιηηθώλ ζηξώζεσλ ή ησλ ππαξρνπζώλ ζηξώζεσλ από ζθπξόδεκα ζα 
γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε αξκνθόθηε. 
 
Η ρξήζε αληιηώλ δελ πιεξώλεηαη ηδηαίηεξα, ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, 
όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ εληόο ηνπ νξύγκαηνο θαη κέρξη 
ηεο απνπεξάησζεο απηώλ, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ ηνπ νξύγκαηνο 
(αλ  απαηηνύληαη), ε κόξθσζε ησλ παξεηώλ θαη ηνπ ππζκέλα  ηνπ νξύγκαηνο ζηηο 
απαηηνύκελεο δηαηνκέο ζε ηξόπν πνπ λα είλαη δπλαηή ε ρξήζε ηύπσλ γηα ηε 
δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα  κε ηνλ ηξόπν θαη ηα κέζα 
εθζθαθήο, θαζώο θαη ηα ηπρόλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή 
πεξηιακβάλνληαη νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδόληηεο ή θαηαθόξπθεο). 
 
Ωο ζπνξαδηθέο ζεσξνύληαη νη αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηώλ πνπ ην κήθνο ηνπο δελ 
ππεξβαίλεη ηα 2,00 m ζπλνιηθά, αλά 20,0 m αμνληθνύ κήθνπο νξύγκαηνο. Οη εηδηθέο 
αληηζηεξίμεηο επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα, ζε νιόθιεξε ηελ επηθάλεηα εθαξκνγήο ηνπο, 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηε κειέηε. 
 
Oη εθζθαθέο επηκεηξώληαη αλά δώλε βάζνπο (έσο 4,00 m, από 4,01 έσο 6,00 m 
θ.ν.θ.) θαη γηα θάζε δώλε εθαξκόδεηαη ε ηηκή πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξόλ άξζξν, 
αλαιόγσο ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη νη απνμειώζεηο αζθαιηηθώλ ηαπήησλ θαη νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ 
από άνπιν ζθπξόδεκα ζην εύξνο ηνπ νξύγκαηνο εληάζζνληαη ζηηο εθζθαθέο ηνπ 
παξόληνο άξζξνπ, ελώ νη θαζαηξέζεηο ζηνηρείσλ από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα 
επηκεηξώληαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα νηθεία άξζξα ηνπ ηηκνινγίνπ 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) νξύγκαηνο, κε βάζε ηηο γξακκέο πιεξσκήο πνπ 
θαζνξίδνληαη από ηελ κειέηε, αλάινγα κε ην πιάηνο ηνπ ππζκέλα, ην βάζνο ηνπ 
νξύγκαηνο θαη ηελ δηαρείξηζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθώλ. 
 
Με πιάηνο ππζκέλα από 3,01 έσο 5,00 m, κε ηελ πιεπξηθή απόζεζε ησλ πξντόλησλ εθζθαθήο. 
Γηα βάζνο νξύγκαηνο 4,01 έσο 6,00 m. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 22,70 

(Ολογπάθωρ) : είκοζι δύο και εβδομήνηα λεπηά 

           
A.T. : 5 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ 5.04 Δπισώζειρ οπςγμάηων ςπογείων δικηύων με πποϊόνηα εκζκαθών, με ιδιαίηεπερ απαιηήζειρ 
ζςμπύκνωζηρ 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6067 100%   
Δπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ή ζηελ δώλε 
δηέιεπζεο νδηθώλ αμόλσλ, ζε ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm κε θαηάιιεια πξντόληα 
εθζθαθώλ ηνπ έξγνπ πνπ έρνπλ απνηεζεί παξαπιεύξσο ή δάλεηα ρώκαηα πνπ έρνπλ 
κεηαθεξζεί επί ηόπνπ, ζύκθσλα κε ηελ κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 08-01-03-02 
"Δπαλεπίρσζε νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηύσλ" 
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ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη πιάγηεο κεηαθνξέο ησλ πξντόλησλ πνπ έρνπλ 
απνηεζεί ή πξνζθνκηζζεί, ε έθξηςε ζηό όξπγκα κε κεραληθά κέζα θαη ρεηξσλαθηηθά 
(όπνπ απαηηείηαη), ε δηάζηξσζε ζε ζηξώζεηο πάρνπο έσο 30 cm, ε δηαβξνρή (κε ηελ 
πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ λεξνύ) θαη ε ζπκπύθλσζε κε δνλεηηθνύο 
ζπκππθλσηέο δηαζηάζεσλ αλαιόγσλ ηνπ πιάηνπο ηνπ νξύγκαηνο, νύησο ώζηε λα 
επηηεπρζεί βαζκόο ζπκπύθλσζεο πνπ αληηζηνηρεί ζε μεξά θαηλόκελε ππθλόηεηα ίζε 
θαη' ειάρηζην κε ην 95% απηήο πνπ επηηπγράλεηαη εξγαζηεξηαθά θαηά ηελ 
ηξνπνπνηεκέλε δνθηκή Proctor (Proctor Modified θαηά ΔΛΟΣ EN 13286-2). 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) ζπκππθλσκέλνπ όγθνπ επίρσζεο νξπγκάησλ. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 1,55 

(Ολογπάθωρ) : ένα και πενήνηα πένηε λεπηά 

           
A.T. : 6 

Άπθπο : ΝΑΤΓΡ Α\9.10.05 Παπαγωγή, μεηαθοπά, διάζηπωζη, ζςμπύκνωζη και ζςνηήπηζη ζκςποδέμαηορ Για 
καηαζκεςέρ από ζκςπόδεμα καηηγοπίαρ C20/25 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6329 100%   
Παξαγσγή ή πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, δηάζηξσζε θαη ζπκπύθλσζε 
ζθπξνδέκαηνο νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο ή πνηόηεηνο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
Πξνηύπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ηνπ Καλνληζκνύ Σερλνινγίαο θπξνδέκαηνο (ΚΣ) θαη ηνπ 
Δ.Κ.Ω.. (εθ' όζνλ δελ αληηβαίλνπλ πξνο ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1), θαζώο 
θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο Μειέηεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ε  θαηαζθεπή ησλ θαινππηώλ επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα κε βάζε ηα 
νηθεία άξζξα ηνπ ΝΔΣ ΤΓΡ. 
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη: 
 
α. Η πξνκήζεηα, ε κεηαθνξά από νπνηαδήπνηε απόζηαζε ζηε ζέζε ηνπ έξγνπ, ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ πξόθεηηαη γηα εξγνζηαζηαθό ζθπξόδεκα, ή ε πξνκήζεηα, 
θνξηνεθθόξησζε όισλ ησλ απαηηνύκελσλ πιηθώλ (αδξαλώλ, ηζηκέλησλ, λεξνύ) γηα ηελ 
παξαζθεπή ηνπ ζθπξνδέκαηνο, εθόζνλ ην ζθπξόδεκα παξαζθεπάδεηαη ζην εξγνηάμην 
(εξγνηαμηαθό ζθπξόδεκα), νη ζηαιίεο ησλ απηνθηλήησλ κεηαθνξάο αδξαλώλ πιηθώλ 
θαη ζθπξνδέκαηνο, ε παξαζθεπή ην κίγκαηνο θαη ε κεηαθνξά ηνπ ζθπξνδέκαηνο ζηελ 
ζέζε δηάζηξσζεο. 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ ηηκή αλά θαηεγνξία ζθπξνδέκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 
δαπάλε ηεο εθάζηνηε απαηηνύκελεο πνζόηεηαο ηζηκέληνπ γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ ραξαθηεξηζηηθώλ (αληνρήο, εξγαζίκνπ θιπ) ππό ηελ εθαξκνδόκελε 
θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαηά πεξίπησζε.  ε νπδεκία πεξίπησζε 
επηκεηξάηαη ηδηαίηεξα ε ελζσκαηνύκελε πνζόηεηα ηζηκέληνπ ζην ζθπξόδεκα. 
 
Η απαηηνύκελε θνθθνκεηξηθή δηαβάζκηζε ησλ αδξαλώλ θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε 
ηζηκέλην γηα ηελ επίηεπμε ηεο δεηνύκελεο ραξαθηεξηζηηθήο αληνρήο ηνπ 
ζθπξνδέκαηνο θαζνξίδεηαη εξγαζηεξηαθά κε δαπάλε ηνπ Aλαδόρνπ. 
 
β. Σα πάζεο θύζεσο πξόζζεηα (πιήλ ξεπζηνπνηεηηθώλ) πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ 
εγθεθξηκέλε, θαηά πεξίπησζε, κειέηε ζπλζέζεσο επηκεηξώληαη ηδηαηηέξσο. 
 
γ. Η  ρξήζε δνλεηώλ κάδαο ή/θαη επηθαλείαο θαη ε δηακόξθσζε ηεο άλσ ζηάζκεο 
(ηειηθήο ή πξνζσξηλήο) ησλ ζθπξνδνηνπκέλσλ ζηνηρείσλ, ζύκθσλα κε ηα 
θαζνξηδόκελα ζηελ κειέηε ηνπ έξγνπ. 
 
δ. Η ζηαιία ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (βαξέιεο), ε κεηάβαζε επί 
ηόπνπ, ην ζηήζηκν θαη ε επηζηξνθή ηεο αληιίαο ζθπξνδέκαηνο, θαζώο θαη ε 
πεξηζπιινγή, θόξησζε θαη απνκάθξπλζε ηπρόλ ππεξρεηιίζεσλ ή πεξηζζεύκαηνο 
ζθπξνδέκαηνο πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ ζέζε ζθπξνδέηεζεο. 
 
ε. Γελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξόζζεηε επεμεξγαζία δηακόξθσζεο δαπέδσλ εηδηθώλ 
απαηηήζεσλ (ι.ρ. βηνκεραληθό δάπεδν). 
 
Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο άξζξνπ είλαη γεληθήο εθαξκνγήο θαη δελ εμαξηώληαη από ην 
κέγεζνο ησλ θαηαζθεπώλ από ζθπξόδεκα (εθηόο από ηελ πεξίπησζε ησλ κηθξώλ 
απνκαθξπζκέλσλ ηερληθώλ έξγσλ, γηα ηα νπνία εθαξκόδεηαη ε πξνζαύμεζε ηηκήο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζην άξζξν ΤΓΡ 9.13), ηελ νινθιήξσζή ηνπο ζε κία ή πεξηζζόηεξεο 
θάζεηο (ηκεκαηηθή εθηέιεζε) ή ηπρόλ ηνπηθνύο πεξηνξηζκνύο θαη δπζρέξεηεο 
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           (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: 
 
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 
 
Δπηζεκαίλεηαη όηη απαγνξεύεηαη απζηεξά ε πξνζζήθε λεξνύ ζην ζθπξόδεκα επί ηόπνπ 
ηνπ έξγνπ. Δπίζεο απαγνξεύεηαη ε ρξήζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κεηά ηελ παξέιεπζε 90 
ιεπηώλ από ηελ αλάκημε, εθηόο εάλ εθαξκνζζνύλ επηβξαδπληηθά πξόζζεηα κε βάζε 
εηδηθή κειέηε ζπλζέζεσο. 
 
Γηα θαηαζθεπέο από ζθπξόδεκα θαηεγνξίαο C20/25. 
 
Σηκή αλά θπβηθό κέηξν (m3) θαηαζθεπαζζέληνο ζηνηρείνπ από ζθπξόδεκα, ζύκθσλα κε 
ηηο πξνβιεπόκελεο από ηελ κειέηε δηαζηάζεηο 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 88,00 

(Ολογπάθωρ) : ογδόνηα οκηώ 

           
A.T. : 7 

Άπθπο : ΟΗΚ 3801 Ξςλόηςποι σςηών ηοίσων 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 3801 100%   
Ξπιόηππνη ρπηώλ ηνίρσλ εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί εηο νηαλδήπνηε ζηάζκελ από ηνπ 
εδάθνπο, εηο ύςνο από ηνπ δαπέδνπ εξγαζίαο κέρξη 4,00 m. 
(1 m2 αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο) 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 17,51 

(Ολογπάθωρ) : δέκα επηά και πενήνηα ένα λεπηά 

           
A.T. : 8 

Άπθπο : ΤΓΡ 6301 Ξςλόηςποι επιπέδων επιθανειών 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6301 100%   
Ξπιόηππνη επηπέδσλ επηθαλεηώλ . 
Σηκή αλά m2 επηθαλείαο ζθπξνδέκαηνο ζε επαθή κε ηνλ μπιόηππν. 
(1 m2) 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 7,40 

(Ολογπάθωρ) : επηά και ζαπάνηα λεπηά 

           
A.T. : 9 

Άπθπο : ΟΗΚ 3811 Ξςλόηςποι σςηών μικποκαηαζκεςών 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 3811 100%   
Ξπιόηππνη  ρπηώλ  κηθξνθαηαζθεπώλ γεληθώο  κε απαηηνπζώλ ηθξηώκαηα (σο ζηεξλώλ, 
θξεαηίσλ, νρεηώλ, ινπηήξσλ, λεξνρπηώλ, εζηηώλ, επηζηέςεσλ ηνίρσλ, βαζκίδσλ θιπ) 
εηο νηνλδήπνηε όξνθνλ ππό ή ππέξ ην έδαθνο. 
(1 m2 αλεπηπγκέλεο επηθαλείαο) 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 20,21 

(Ολογπάθωρ) : είκοζι και είκοζι ένα λεπηά 
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A.T. : 10 

Άπθπο : ΝΑΟΗΚ Α\38.20.02 Υαλύβδινοι οπλιζμοί ζκςποδέμαηορ Υαλύβδινοι οπλιζμοί καηηγοπίαρ B500C. 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 3873 100%   
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακόξθσζεο 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 
θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε 
ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ 
ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη 
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνύ. 
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην 
νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα 
ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκώλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 
 
|           Πεδίν εθαξκνγήο                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ολνκ.   |        | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ. 
δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν 
(mm)    |        |    πξντόληα    |    δηθηπώκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   λ    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888 
14,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21 
16,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58 
18,0     |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
ηηο επηκεηξνύκελεο πνζόηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, 
δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 
Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ 
Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 
Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ. 
Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην 
δάπεδν εξγαζίαο. 
Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
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Σιμολόγιο Μελέηης 

           Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Υαιύβδηλνη νπιηζκνί θαηεγνξίαο B500C. 
 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν  (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 1,07 

(Ολογπάθωρ) : ένα και επηά λεπηά 

           
A.T. : 11 

Άπθπο : ΝΑΟΗΚ Α\38.20.03 Υαλύβδινοι οπλιζμοί ζκςποδέμαηορ Γομικά πλέγμαηα B500C 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 3873 100%   
Πξνκήζεηα θαη κεηαθνξά επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ ράιπβα νπιηζκνύ ζθπξνδέκαηνο, κνξθήο 
δηαηνκώλ, θαηεγνξίαο (ράιπβαο B500A, B500C θαη δνκηθά πιέγκαηα) θαη δηακόξθσζεο 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε, πξνζέγγηζε ζηελ ζέζε ελζσκάησζεο κε νπνηνδήπνηε κέζνλ 
θαη ηνπνζέηεζή ηνπ ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα νπιηζκνύ. Δθηέιεζε εξγαζηώλ ζύκθσλα κε 
ηελ ΔΣΔΠ 01-02-01-00 "Υαιύβδηλνο νπιηζκόο ζθπξνδεκάησλ" 
 
Η ηνπνζέηεζε ηνπ ζηδεξνπιηζκνύ ζα γίλεηαη κόλνλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ μπινηύπνπ 
ή ηεο επηθαλείαο έδξαζεο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (π.ρ. ππόζηξσκα νπιηζκέλσλ δαπέδσλ 
θιπ). 
 
Ο ράιπβαο νπιηζκνύ ζθπξνδεκάησλ επηκεηξάηαη ζε ρηιηόγξακκα βάζεη αλαιπηηθώλ 
Πηλάθσλ Οπιηζκνύ. Δάλ νη πίλαθεο απηνί δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε 
κειέηε ηνπ έξγνπ ζα ζπληάζζνληαη κε κέξηκλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ζα ππνβάιινληαη 
ζηελ Τπεξεζία πξνο έιεγρν θαη ζεώξεζε πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ 
νπιηζκνύ. 
 
Οη Πίλαθεο ζα ζπληαζζνληαη βάζεη ησλ ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ζα πεξηιακβάλνπλ 
ιεπηνκεξώο ηηο δηαζηάζεηο ησλ ξάβδσλ (αλαπηύγκαηα), ηηο δηακέηξνπο, ηηο ζέζεηο 
ηνπνζέηεζεο θαη ηα κήθε ππεξθάιπςεο, ηα βάξε αλά ηξέρνλ κέηξν θαηά δηάκεηξν, ηα 
επί κέξνπο θαη ηα νιηθά κήθε ησλ ξάβδσλ, ηα κεξηθά βάξε αλά δηάκεηξν θαη ην 
νιηθό βάξνο. Οη σο άλσ Πίλαθεο Οπιηζκνύ, κεηά ηελ παξαιαβή ησλ νπιηζκώλ, ζα 
ππνγξάθνληαη από ηνλ Αλάδνρν θαη ηελ Τπεξεζία θαη ζα απνηεινύλ ηελ επηκέηξεζε 
ησλ νπιηζκώλ. 
 
Σν αλά ηξέρνλ κέηξν βάξνο ησλ ξάβδσλ νπιηζκνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ πίλαθα 
3-1 ηνπ ΚΣΥ-2008, ν νπνίνο παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα. ε θακκία πεξίπησζε δελ 
γίλεηαη απνδεθηόο ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ κνλαδηαίνπ βάξνπο ησλ ξάβδσλ βάζεη 
δπγνινγίνπ. 
 
|           Πεδίν εθαξκνγήο                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ολνκ.   |        | Κνπινύξεο θαη  |Ηιεθηξνζπγθνιιεκέλα | Ολνκ.   |   Ολνκ. 
δηάκεηξνο | Ράβδνη |επζπγξακκηζκέλα |   πιέγκαηα θαη     |δηαηνκή  | κάδα/κέηξν 
(mm)    |        |    πξντόληα    |    δηθηπώκαηα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   λ    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   λ    |       |    λ    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   λ    |       |    λ    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   λ    |   λ    |   λ   |    λ    |    λ     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  113    |   0,888 
14,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  154    |   1,21 
16,0     |   λ    |        |   λ   |         |    λ     |  201    |   1,58 
18,0     |   λ    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   λ    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   λ    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   λ    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   λ    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   λ    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   λ    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
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Σιμολόγιο Μελέηης 

            
ηηο επηκεηξνύκελεο πνζόηεηοζ, πέξαλ ηεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο επί ηόπνπ, 
δηακόξθσζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ νπιηζκνύ, πεξηιακβάλνληαη αλεγκέλα ηα αθόινπζα: 
Η ζύλδεζε ησλ ξάβδσλ θαηά ηξόπν ζηεξεό κε ζύξκα, ζε όιεο αλεμάξηεηα ηηο 
δηαζηαπξώζεηο θαη όρη ελαιιάμ 
Η πξνκήζεηα ηνπ ζύξκαηνο πξόζδεζεο. 
Η πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε αξκνθιεηδώλ (θαηά ISO 15835-2), εθηόο αλ ζηα 
ζπκβαηηθά ηεύρε ηνπ έξγνπ πξνβιέπεηεη ηδηαίηεξε επηκέηξεζε θαη πιεξσκή απηώλ. 
Οη πιάγηεο κεηαθνξέο θαη ε δηαθίλεζε ηνπ νπιηζκνύ ζε νπνηνδήπνηε ύςνο από ην 
δάπεδν εξγαζίαο. 
Η ηνπνζέηεζε ππνζηεξηγκάησλ (θαβίιηεο, αλαβνιείο) θαη εηδηθώλ ηεκαρίσλ 
αλάξηεζεο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ (εξγαζία θαη πιηθά). 
Η απνκείσζε θαη θζνξά ηνπ νπιηζκνύ θαηά ηελ θνπή θαη θαηεξγαζία . 
 
Γνκηθά πιέγκαηα B500C. 
 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν  (kg) ζηδεξνύ νπιηζκνύ πδξαπιηθώλ έξγσλ ηνπνζεηεκέλνπ 
ζύκθσλα κε ηελ κειέηε. 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 1,01 

(Ολογπάθωρ) : ένα και ένα λεπηό 

           
A.T. : 12 

Άπθπο : ΤΓΡ 6752 Υςηοζιδηπά καλύμμαηα θπεαηίων, ζσάπερ ςπονόμων, ζίθωνερ θπεαηίων ςδποζςλλογήρ και 
κάθε σςηοζιδηπό ανηικείμενο, πλήν βαθμίδων, πλήπωρ ηοποθεηημένα 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΤΔΡ 6752 100%   
Υπηνζηδεξά  θαιύκκαηα  θξεαηίσλ, ζράξεο ππνλόκσλ, ζίθσλεο θξεαηίσλ πδξνζπιινγήο 
θαη θάζε ρπηνζηδεξό αληηθείκελν, πιήλ βαζκίδσλ, πιήξσο ηνπνζεηεκέλα . 
Σηκή αλά ρηιηόγξακκν. 
(1 kg) 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 2,14 

(Ολογπάθωρ) : δύο και δέκα ηέζζεπα λεπηά 

           
A.T. : 13 

Άπθπο : ΟΗΚ Ε\2671.4 Μεηαλλικέρ καηαζκεςέρ από ανοξείδωηο σάλςβα. 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΟΙΚ 2671 100%   
Γηα έλα ρηιηόγξακκν βάξνο κεηαιιηθήο θαηαζθεπήο από αλνμείδσην 
ζίδεξν. Ηηνη πξνκήζεηα πιηθώλ επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ, θαηαζθεπή θαη 
ηνπνζέηεζε, κεηα ησλ  αλαγθαηνύλησλ πιηθώλ ζηεξεώζεσο. ηελ ηηκή 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα επί ηόπνπ ηνπ έξγνπ όισλ ησλ 
απαηηνπκέλσλ πιηθώλ θαη θάζε εξγαζία γηα έληερλε εθηέιεζε ηεο 
θαηαζθεπήο ζύκθσλα κε ηελ ππόδεημε ηνπ Δπηβιέπνληα Μεραληθνύ. 
(1 kg) 

Δςπώ (Απιθμηηικά): 7,81 

(Ολογπάθωρ) : επηά και ογδόνηα ένα λεπηά 

           
A.T. : 14 

Άπθπο : ΑΣΖΔ Ν8043.3 ωλήναρ ζπιπάλ Β.Σ. από HDPE  για πποζηαζία καλωδίων ζε ςπογεια δικηςα Φ 90 

   Κωδικός αναθεώρηζης: ΗΛΜ 41 100%   
Κπκαηνεηδήο ζσιήλαο ζπηξάι Β.Σ. από HDPE δηπινύ δνκεκέλνπ ηνηρώκαηνο πιήξεο     Φ   90   mm, ζιηπηηθήο   

αληνρήο >= 450Ν (ζύκθσλα κε ην ΔΝ61386-24), κε ελζσκαησκέλε κνύθα ζύλδεζεο    Φ   90 mm,. Γηα πξνζηαζία 

θαισδίσλ ζε ππόγεηα δίθηπα, δειαδή πξνκήζεηα, πξνζθόκηζε θαη ηνπνζέηεζε. 
(1 κέηξν) 
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Δςπώ (Απιθμηηικά): 4,03 

(Ολογπάθωρ) : ηέζζεπα και ηπία λεπηά 

           
   

Οι μελεηηηέρ Ο Γ/νηηρ Τδπαςλικών Έπγων ηος Ο.Α.Κ. 
Α.Δ. 

 
     

Βαζιλική Μαρκοσλάκη 
Πολιηικός Μητανικός Σ.Ε. 

Μάρκος Παηρελάκης 
Πολιηικός Μητανικός 
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