
ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

1.1 ΥΔΡ 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης. ΟΙΚ 6541 μήνας 12 8,20 98,40

1.2 ΥΔΡ 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μήνας 12 10,30 123,60

1.3 ΥΔΡ 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6802 μήνας 12 20,60 247,20

1.4 ΥΔΡ 6.01.01.03
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel 

ή βενζινοκίνητα Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
ΥΔΡ 6108 h 150 5,60 840,00

2.1 ΥΔΡ 2.01
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
ΥΔΡ 6071 m3 300 6,36 1.908,00

2.2 ΥΔΡ 2.02
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
ΥΔΡ 6072 m3 300 6,41 1.923,00

3,1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες

3.1.1 ΥΔΡ 3.10.01.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 6081.1 m3 300 6,70 2.010,00

3.1.2 ΥΔΡ 3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m

ΥΔΡ 6081.1 m3 1.111 13,50 14.998,50

3.1.3 ΥΔΡ 3.10.02.02

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, με πλάτος 

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος 

ορύγματος  4,00 m έως 6,00μ

ΥΔΡ 6081.2 m3 15 16,80 259,81

3,2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος  βραχώδες

3.2.1 ΥΔΡ 3.11.01.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 

m

ΥΔΡ 6082.1 m3 293 25,80 7.559,40

3.2.2 ΥΔΡ 3.11.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 

m

ΥΔΡ 6082.1 m3 3.000 32,30 96.900,00

3.2.3 ΥΔΡ 3.11.02.02

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Για βάθος ορύγματος  4,00 m 

έως 6.00μ

ΥΔΡ 6082.2 m3 15 34,80 538,18

3,3 ΥΔΡ 3.12
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
ΥΔΡ 6087 m 500 15,50 7.750,00

3,4 ΥΔΡ 3.13
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.
ΥΔΡ 6081.1 m3 1.411 4,10 5.786,24

3,5 ΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. ΥΔΡ 6070 m3 3.000 0,21 630,00

3,6 ΥΔΡ 4.01.01

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών από οπλισμένο 

σκυρόδεμα.με χρήση αεροσυμπιεστών κ.λπ. συμβατικών μέσων (εργαλεία πεπιεσμένου 

αέρα, ηλεκτροεργαλεία, υδραυλικές σφήνες κ.λπ.)

ΥΔΡ 6082.1 m3 2 47,20 94,40

3,7 ΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 127 13,20 1.682,02

3,8 ΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη ΥΔΡ 6808 m 100 9,30 930,00

3,9 ΥΔΡ 5.04
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης 
ΥΔΡ 6067 m3 10 1,55 15,80

3.10 ΥΔΡ 4.07 Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά
75 % ΥΔΡ6251  

25% ΥΔΡ 6253
m3 10 12,20 124,37

3.11 ΥΔΡ 4.09.01 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. ΟΔΟ 4521Β m2 3.250 12,40 40.300,00

3.12 ΥΔΡ 4.10
Ανακατασκευή και επαναφορά καταστρώματος οδού, πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 

από τσιμεντόπλακες ή άλλου υλικού.
ΥΔΡ 6804 m2 100 25,80 2.580,00

3.13 ΥΔΡ 4.11
Ανακατασκευή και επαναφορά οδού ή πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 

cm
ΥΔΡ 6804 m2 862 10,30 8.882,29

3.14 ΥΔΡ 5.05.02
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-

150
ΥΔΡ 6068 m3 3.595 17,30 62.196,35

3.15 ΥΔΡ 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. ΥΔΡ 6069 m3 600 17,30 10.380,00

3.16 ΥΔΡ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ 6100 m2 335 2,20 738,08

3.17 ΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ6103 m2 426 34,60 14.725,41

3.18 ΝΑΟΔΟ Δ1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269α m 1.352 1,00 1.352,00 285.573,05

4,1 ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 318 8,20 2.605,88

Β.  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ  -  ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ
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4,2 ΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

4.2.1 ΥΔΡ 9.10.02 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (σώματα αγκυρώσεως) ΥΔΡ 6325 m3 3 72,00 216,00

4.2.2 ΥΔΡ 9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΥΔΡ 6326 m3 6 77,00 485,10

4.2.3 ΥΔΡ 9.10.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΥΔΡ 6329 m3 46 88,00 4.060,32

4,3 ΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού  σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΥΔΡ 6311 kg 4.614 0,98 4.521,72

4,4 ΥΔΡ 9.23.04 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος ΥΔΡ 6320.1 kg 138 0,52 71,98

4,5 ΟΔΟ Β-34 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων ΟΔΟ Β-34 m2 159 10,20 1.620,73

4,6 ΟΔΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ Β-36 m2 159 1,75 278,07

4,7 ΥΔΡ 11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ 6751 kg 600 2,10 1.260,00

4,8 ΥΔΡ 10.13 Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC ή ΡΕ ΥΔΡ 6620.1 τεμ. 18 20,60 370,80

6,1 ΣΧΕΤΙΚΟ Τυπικά φρεάτια ακαθάρτων

6.1.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Τύπου Τ1 με λαιμό
ΥΔΡ-6329  

50% ΥΔΡ-

6311   50%

τεμ. 6 1.550,00 9.300,00

6.1.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Τύπου Τ2 χωρίς λαιμό
ΥΔΡ-6329  

50% ΥΔΡ-

6311   50%

τεμ. 99 1.400,00 138.600,00

6.1.5 ΣΧΕΤΙΚΟ Τυπικά φρεάτια εκκένωσης
ΥΔΡ-6329  

50% ΥΔΡ-

6311   50%

τεμ. 6 1.550,00 9.300,00

6.1.6 ΣΧΕΤΙΚΟ Τυπικό καταληκτικό φρεάτιο θραύσεως πίεσης 
ΥΔΡ-6329  

50% ΥΔΡ-

6311   50%

τεμ. 6 1.550,00 9.300,00 181.990,60

5,1 ΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 / Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm ΥΔΡ 6711.2 m 2.548 9,30 23.696,40

5,2 ΥΔΡ 12.14.01

Σωληνώσεις από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, τρίτης γενιάς, MRS10 

(Minimum Required Strength = Eλάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12201-2:2003

5.2.1 ΥΔΡ 12.14.01.04 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 317 4,60 1.458,20

5.2.4 ΥΔΡ 12.14.01.07 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 93 10,10 939,30

6,3 ΥΔΡ 13.03.01.01
Δικλείδες χυτοσιδηρες με τη προμήθεια μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση με 

ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm  Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΥΔΡ 6651.1 τεμ. 7 150,00 1.050,00 27.143,90

7.1 ΑΤΗΕ Ν\8039.6 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή MANNESMANN διαμέτρου DN50 60.3x2.9 mm ΗΛΜ 6 m 20 81,50 1.630,00

7.2 ΑΤΗΕ Ν\8039.7 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή MANNESMANN διαμέτρου DN65 76.1x2.9 mm ΗΛΜ 6 m 66 96,30 6.355,80

7.12 ΑΤΗΕ Ν\9219.18
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 

λυμάτων,ονομαστικής παροχής έως 2,5 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 7,0 μΣΥ
ΗΛΜ 21 τεμ 4 2.129,00 8.516,00

7.13 ΑΤΗΕ Ν\9219.19
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 

λυμάτων,ονομαστικής παροχής έως 7 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 9,0 μΣΥ
ΗΛΜ 21 τεμ 2 2.194,00 4.388,00

7.14 ΑΤΗΕ Ν\9219.20
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 

λυμάτων,ονομαστικής παροχής έως 12 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 17,0 μΣΥ
ΗΛΜ 21 τεμ 2 2.203,00 4.406,00

7.15 ΑΤΗΕ Ν\9219.21
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 

λυμάτων,ονομαστικής παροχής έως 35 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 14,0 μΣΥ
ΗΛΜ 21 τεμ 2 4.560,00 9.120,00

7.16 ΑΤΗΕ Ν\9219.22
Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 

λυμάτων,ονομαστικής παροχής έως 8 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος έως 12,0 μΣΥ
ΗΛΜ 21 τεμ 2 2.519,00 5.038,00

7.25 ΑΤΗΕ Ν\9230.1.6
Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 10 atm 

ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΗΛΜ 84 τεμ 12 265,65 3.187,80

7.26 ΑΤΗΕ Ν\9229.2.5
Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 16 atm 

ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm
ΗΛΜ 84 τεμ 12 336,00 4.032,00

7.27 ΑΤΗΕ Ν\9229.2.6
Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 16 atm 

ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm
ΗΛΜ 84 τεμ 12 244,49 2.933,88

7.31 ΑΤΗΕ Ν\9231.1.5
Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 10 atm 

ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm
ΗΛΜ 84 τεμ 6 224,00 1.344,00

7.33 ΑΤΗΕ Ν\9178.1.2 Τεμάχιο εξαρμώσεως χυτοσιδηρό ονομ.πιέσεως 10 atm διαμέτρου 65 mm ΗΛΜ 84 τεμ 30 163,08 4.892,40

7.40
ΑΤΗΕ 

Ν\8972.15.1
Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας",με λαμπτήρα PL, στεγανό ΙΡ-54, με λαμπτήρα 1x11W ΗΛΜ 59 τεμ 12 49,41 592,92

7.42
ΑΤΗΕ 

Ν\8847.11.1

Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης,τύπου ερμαρίου, επίτοιχος ή εντοιχισμένος, πλήρης με 

τα όργανά του μέχρι 10 αναχωρήσεις
ΗΛΜ 52 τεμ 6 560,00 3.360,00

7.43 ΑΤΗΕ 8816
Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 

V
ΗΛΜ 49 τεμ 6 7,05 42,30

Γ.   ΔΙΚΤΥΑ

Δ. ΕΡΓΑ Η/Μ 
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7.44 ΑΤΗΕ Ν\8785.1.4
Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, από γαλβανισμένη λαμαρίνα ισχυρών ρευμάτων 

διαστάσεων 100 x 60mm
ΗΛΜ 41 m 40 14,45 578,00

7.50
ΝΑΗΛΜ 

62104101

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 

PVC διατομής 3 x 1,5 mm2
ΗΛΜ 102 m 80 2,90 232,00

7.51
ΝΑΗΛΜ 

62104102

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα 

PVC διατομής 3 x 2,5 mm2
ΗΛΜ 102 m 8 4,60 36,80

7.52 ΑΤΗΕ Ν\8774.3.4
Καλώδιο τύπου J1VV-R (παλαιό NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 

mm2
ΗΛΜ 47 m 55 8,77 482,35

7.53 ΑΤΗΕ Ν\8774.6.4
Καλώδιο τύπου J1VV-R (παλαιό NYY) ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 

6 mm2
ΗΛΜ 47 m 10 11,52 115,20

7.55 ΑΤΗΕ Ν8780.3.2 Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τριπολικό Διατομής 3x2.5 mm² ΗΛΜ 47 m 110 17,23 1.895,30

7.56 ΑΤΗΕ Ν8780.4.2 Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τετραπολικό Διατομής 4x2.5 mm² ΗΛΜ 47 m 25 17,75 443,75

7.58 ΑΤΗΕ Ν\9342.5.2 Γείωση κτιρίου από χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία 30 x 3,5 mm2 ΗΛΜ 45 m 90 13,83 1.244,70

7.61 ΑΤΗΕ Ν\9346.2 Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης,ορειχάλκινος επινικελωμένος Ms/eNi ΗΛΜ 45 τεμ 6 38,50 231,00

7.63 ΑΤΗΕ Ν\9346.4
Τυποποιημένα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα εξαρτήματα σύνδεσης 

ισοδυναμικής εγκατάστασης ανηγμένα ανά μέτρο αγωγού γείωσης
ΗΛΜ 45 τεμ 50 5,05 252,50 65.350,70

560.058,25

100.810,49

660.868,74

99.130,31

759.999,05

0,95

760.000,00

182.400,00

942.400,00

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ 12/10/2018

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΡΕΘΥΜΝΟ 12/10/2018

 Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ & ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ  (15%) Χ Σ2 

ΣΥΝΟΛΟ Σ3

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Σ4 ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟ ΦΠΑ

ΦΠΑ  24%

ΣΥΝΟΛΟ Σ5 ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ

Σύνολο Σ1

ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ   18%ΧΣ1

ΣΥΝΟΛΟ  Σ2
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα 
λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 
 
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 
του παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

 
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 
τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  με τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων 
και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

  
 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών 

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 
ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για 
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 
1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 
ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης. 
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1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους 
Περιβαλλοντικούς Ορους. 

 
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 
1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, κλπ, στον εργοταξιακό 
χώρο ή εκτός αυτού.  

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους 
(βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
(β)  Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου έργου. 

 
1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

 
1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 
μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών  κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις 
κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 
1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην στην μελέτη, τις προδιαγραφές 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, 
αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 
1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 
του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται 
τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, 
η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, 



 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙ ΤΗΣ ΔΕ Ν. ΦΩΚΑ 

                                                                      3  

τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον 
χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  

 
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 
διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

1.1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών 
προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 
επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  
 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.   

 
1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 
 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως 
άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 
1.1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 
απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

 
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη  των ορυγμάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 
σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 
σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 
τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 
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1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης των χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης 
μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής 
μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές κ.ο.κ.), 
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 
εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 
αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και 
γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του 
Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και 
παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο 

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 
μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 
επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 
1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί 

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη). 
 
1.1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία  των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   
 
1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 
φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 
αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται 
τόσο τα κατασκευαζόμενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 
αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου 

καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, 
καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού 
και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 
συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

 
1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 
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1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών 
μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε 
μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  
διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 
1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 
1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού 
και υλικών  κατασκευής του Εργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), 
καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων 
ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, 
εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση 
υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), 
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

 
1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 
αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 
σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, 
μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 
1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες 

Δημόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. 
ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη 
πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες 

οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Εργου. 

 
1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 

των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 
 

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
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Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

 
1.4  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

 
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα, PVC, GRP κλπ 

 
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης 
στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 
 

     DN / DM 
 
  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 
   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 
 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάμετρος. 

 
Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιμολογίου 

 
  



 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙ ΤΗΣ ΔΕ Ν. ΦΩΚΑ 

                                                                      7  

 
Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης 
του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση <5 km 0.28 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

  

 - απόσταση <5 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18 

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση <5 km 0,20 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19 

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση <5 km 0,25 

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21 

 · εργοταξιακές οδοί   

- απόσταση <3 km 0,22 

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] 
των άρθρων του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή 
οποιαδήποτε άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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Α. ΕΚΣΚΑΦΕΣ-ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 
 
Άρθρο 1.1 (ΥΔΡ 1.01)    Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης 
 
                                      Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας 
κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου 
(ΠΣΠ)’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) 
πινακίδων μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο 
πλαίσιο 

• ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της 
πινακίδας εντός του εδάφους 

• η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 
διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 
            Αριθμητικώς:  8,20 
 
 
Αρθρο 1.2 (ΥΔΡ 1.03)    Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 
200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, είτε 
ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

• ο έλεγχος λειτουργίας 

• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα ευρώ και τριάντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  10,30 
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Αρθρο  1.3 (ΥΔΡ 1.05)  Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της         
κυκλοφορίας των πεζών. 

 
                                            Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή 
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου 
κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωμα 
ασφαλείας. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

• η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις θέσεις 
των ορυγμάτων  

• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών 

• η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 
Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας  ενός 
τετραγωνικού μέτρου. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι και εξήντα ευρώ 
            Αριθμητικώς:  20,60 
 
 
Αρθρο 1.4 (ΥΔΡ 6.01.01.03)    Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά 
συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 

6.01.01.03 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6108 
 
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές 
αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης 

ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της 

αντλίας και των σωληνώσεων 
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα 

αποδέκτη 
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των 

εργασιών 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 
 
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής: 
   
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 



 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙ ΤΗΣ ΔΕ Ν. ΦΩΚΑ 

                                                                      10  

            Αριθμητικώς:  5,60 
 
 
 
Αρθρο 2.1 (ΥΔΡ 2.01) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών 

και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071 
 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για ένα κυβικό μέτρο 
φορτοεκφορτώσεως και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής πάσης φύσεως πλην βραχωδών, καθώς 
και αμμοχαλίκων, με επιμέτρηση βάσει όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος, 
περιλαμβανομένης της σταλίας του αυτοκινήτου και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι και τριάντα έξι λεπτά 
            Αριθμητικώς:  6,36 
 
 
Αρθρο 2.2 (ΥΔΡ 2.02) Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου 

ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6072 
 
Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέ-ματος και 
σταλία αυτοκινήτου. Για ένα κυβικό μέτρο φορτοεκφορτώσεως βραχωδών προϊόντων εκσκαφής, 
ή προϊόντων καθαιρέσεως οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με επιμέτρηση βάσει όγκου 
ορύγματος, καθαιρεθείσας κατασκευής ή συμπυκνωμένου επιχώματος, περιλαμβανομένης της 
σταλίας του αυτοκινήτου και της μεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι και σαράντα ένα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  6,41 
 
 

 
Αρθρο  3.1  Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο 
εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή 
χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
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αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες 
ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 mσυνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξειςεπιμετρώνται 
ιδιαίτερα,σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 
 
3.1.1   (ΥΔΡ 3.10.01.01)  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι και εβδομήντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  6,70 
 
3.1.2  (ΥΔΡ 3.10.02.01) Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δεκατρία και πενήντα λεπτά 
             Αριθμητικώς:   13,50 
 
 

 
 

3.1.3   (ΥΔΡ 3.10.02.02)   Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.2 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι και ογδόντα λεπτά    

Αριθμητικώς:    16,80 
 
 
Αρθρο  3.2  Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες  
 
                          
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 
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περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την 
αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες 
ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 mσυνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 
του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από 
την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών. 
 
3.2.1 (ΥΔΡ 3.11.01.01) Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 
           Αριθμητικώς:  25,80 
 
3.2.2  (ΥΔΡ 3.11.02.01) Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα δύο και τριάντα ευρώ 
            Αριθμητικώς:  32,30 

 
 

3.2.3  (ΥΔΡ 3.11.02.02)   Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.2 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα τέσσερα και ογδόντα λεπτά  

  Αριθμητικώς:   34,80 
 
 
Αρθρο 3.3  (ΥΔΡ 3.12) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 

την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα 
ΟΚΩ. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειαςτοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό 
κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας 
αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη 
μία φορά η τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται 
σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 
           Αριθμητικώς:  15,50 
 
 
Αρθρο 3.4  (ΥΔΡ 3.13) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 

έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί 
πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 
αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και 
χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3και δεν είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους 
μηχανικού εξοπλισμού.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 
m, μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην 
μελέτη του έργου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα και δέκα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  4,10 
 
 
Αρθρο 3.5  (ΥΔΡ 3.16)  Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 
Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων"και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά 
συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση 
των ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 
 
Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι ένα λεπτά 
           Αριθμητικώς:  0,21 
 
 
Αρθρο 3.6 (ΥΔΡ 4.01.01) Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμηματων κατασκευών 

από   οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο 
απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων 
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, 
ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά 
την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών 
από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 

εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 

 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα επτά και είκοσι λεπτά 
             Αριθμητικώς:  47,20 
 
 
 
Αρθρο 3.7 (ΥΔΡ 4.04) Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με 
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση σύμφωνα με τους 
περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
.  

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. 

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
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ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα τρία και είκοσι λεπτά 
            Αριθμητικώς:  13,20 
 
 
Αρθρο 3.8 (ΥΔΡ 4.05) Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808 
 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών με ή χωρίς υποβοήθηση 
μηχανικού εξοπλισμού, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννιά και τριάντα λεπτά 
             Αριθμητικώς:  9,30 
 
 
Αρθρο 3.9 (ΥΔΡ 5.04 ) Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Ένα και πενήντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς:  1,55   

 
 
Αρθρο 3.10  (ΥΔΡ 4.07)   Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25% 
 
Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, 
μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που 
προβλέπονται από την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
▪ Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση. 
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▪ Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών 
επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η 
συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα  

▪ Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση 
της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 

 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης 
που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την 
μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται 
από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών 
μεγάλης πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.    

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δώδεκα και είκοσι λεπτά 
             Αριθμητικώς:  12,20 
 
 
Αρθρο 3.11 (ΥΔΡ 4.09)   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 
 
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 m 

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m 

3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική 
συγκολλητική επάλειψη   

 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη 
μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση 
τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού 
σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας 
(ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δώδεκα και σαράντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  12,40 
 
 
Αρθρο 3.12  (ΥΔΡ 4.10) Ανακατασκευή και επαναφορά καταστρώματος οδού, πεζοδρομίου 

νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες ή άλλου υλικού. 
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Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση 
και συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση 
ενιαίας μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-
06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του 

αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 
 
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην 

προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)   
 
γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

λιθοσωμάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή 
χρωμάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που 
έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδρομίου  
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 
             Αριθμητικώς:  25,80 
 
 
Αρθρο 3.13 (ΥΔΡ 4.11)  Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο 

σκυρόδεμα πάχους 10 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 
 
Aνακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα C10/12, πάχους 10 cm 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 

β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της 
πριν από την σκυροδέτηση. 

γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από 
χαλαρά υλικά 

δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους 
ίσου με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται 
πλήρως  με την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα και τριάντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  10,30 
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Αρθρο 3.14 (ΥΔΡ 5.05.02) Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό 
υλικό λατομείου της Π.Τ.Π.  Ο-150 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 
χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την 
προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές 
διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός 
συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής 
του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα επτά και τριάντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  17,30 
 
 
Αρθρο 3.15 (ΥΔΡ 5.07)  Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 
 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα επτά και τριάντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  17,30 
 
 
Αρθρο 3.16 (ΥΔΡ 7.01)     Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 
 
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς 
τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα 
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με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 
 
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m μήκους 
ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και δεν 
υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το 
οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες 
σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.  
 
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται 
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύματος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  του 
ορύγματος. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δυο και είκοσι λεπτά  

 Αριθμητικώς:  2,20 

 
 
Αρθρο 3.17 (ΥΔΡ 7.06)     Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, 
της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των 
πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων 
έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις 
απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των 
πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων πετασμάτων 
αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται 
μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 
cm πάνω από την στάθμη του εδάφους. 
 
Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του 

έργου  
Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

 Αριθμητικώς:  34,60 

 
 
 
Άρθρο 3.18 (ΝΑΟΔΟ Δ-1)  ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
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Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα  
 Αριθμητικά:   1,00 
 
 

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΛΟΙΠΕΣ 

 
 
Άρθρο 4.1 (ΥΔΡ 9.01)      Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 
 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών αγωγών ορθογωνικής 
διατομής σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, καθώς και καλούπια οποιωνδήποτε γενικά έργων όπως 
βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο 
εργασίας. 
 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωμάτων, σανιδωμάτων, μεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων 
του καλουπιού και του ικριώματος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να μπορούν να παραλαμβάνουν 
όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραμόρφωση και 
υποχώρηση του καλουπιού. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και απομάκρυνσης όλων 
των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ και είκοσι λεπτά 
                (Αριθμητικώς): 8,20 
 
 
Άρθρο  4.2  (ΥΔΡ 9.10)     Παραγωγή μεταφορά διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση    

σκυροδέματος 
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν 
αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
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σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση 
διάστρωσης. 

 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση 
των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η 
ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για 
την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης.  

 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 
έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την 
ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 
περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του 
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  
01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
 
 
4.2.1  (ΥΔΡ 9.10.02)   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 
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                          Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6325 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Εβδομήντα δύο 
           Αριθμητικώς:  72,00 
 
 
4.2.2 (ΥΔΡ 9.10.03)   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
                          Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6326 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδομήντα επτά 
           Αριθμητικώς:  77,00 
 
 
4.2.3  (ΥΔΡ 9.10.05) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
                    Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6329 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα οκτώ  
           Αριθμητικώς:  88,00 
 
 
 
Άρθρο 4.3  (ΥΔΡ 9.26)     Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού   σκυροδεμάτων 
 
                                          Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 
κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 
δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση 
στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια 
οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός 
σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 
διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 
υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν 
την επιμέτρηση των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 
ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονομ. 
διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης 
του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών 
(κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη 
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ενενήντα οκτώ λεπτά  
            (Αριθμητικώς): 0,98 
 
 
 
Αρθρο  4.4 (ΥΔΡ 9.23.04)  Προμήθεια και προσθήκη στεγαγωτικού μάζας στο  
σκυρόδεμα(πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
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Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.1  
 
 
Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο 
σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες 
ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.   

 
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 
 

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (setretarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardeningaccelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (waterreducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

934-2 
- αερακτικά (airentraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 

 
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης του 
σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου 
σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς πληρωμή.  
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος 
σκυροδέματος. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Πενήντα δύο λεπτά 
           Αριθμητικώς:  0,52 
 
 
Άρθρο  4.5  (ΟΔΟ Β-34):    Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 εκ.εξωτερικών επιφανειών 
 
                       Κωδικός Αναθεώρησης  (ΥΔΡ-6402) 
 
Για την πλήρη κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 εκ. με τσιμεντοκονίαμα των 650 χγρ. 
και 900 χγρ. τσιμέντου κοινού (ελληνικού τύπου), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών οχετών ή 
και άλλων έργων σύμφωνα με τη μελέτη ή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.), 
παρασκευής του κονιάματος, η δαπάνη της εργασίας επίχρισης, που θα γίνει σε τρεις στρώσεις, 
από τις οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 χγρ. τσιμέντου ανά μ3 ξηράς 
άμμου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 χγρ. τσιμέντου ανά μ3 ξηράς άμμου, η δαπάνη επίπασης 
με τσιμέντο, για επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 
υλικών και εργασίας σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ. και την Π.Τ.Π Τ87. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο πραγματικής επιφάνειας κατασκευασθείσας τσιμεντοκονίας πάχους 
2,0 εκ. για εξωτερικές επιφάνειες. 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Δέκα και είκοσι λεπτά 
               (Αριθμητικά) : 10,20 
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Άρθρο 4.6 (ΟΔΟ  Β-36)     Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 
 

Κωδικός Αναθεώρησης    (ΟΔΟ-2411) 
 
Για τη μόνωση επιφάνειας σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με διπλή επάλειψη με ασφαλτικό 
μονωτικό υλικό τύπου LANCOL, ή ανάλογου εγκεκριμένου τύπου, σε όση ποσότητα απαιτείται 
και σε επιφάνεια οποιουδήποτε είδους και σε οποιαδήποτε θέση του έργου, περιλαμβανομένης 
της προμήθειας των απαιτουμένων υλικών, μικροϋλικών κλπ. επί τόπου του έργου και κατά τα 
λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας, που μονώνεται με διπλή ασφαλτική επάλειψη, σύμφωνα 
με τα εγκεκριμένα σχέδια ή και τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   1,75 
 
 
Άρθρο 4.7 (ΥΔΡ 11.05.2) Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου.Με 
περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία   

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
 
Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα 
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των 
εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί 
τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί 
τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, 
σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09). 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 
 
(α)  στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, 

σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.   
 
(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου 

AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης 
φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.  

 
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς 
και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του 
παρόντος άρθρου. 
 
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης 
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.   
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή 
αναλυτικών υπολογισμών του βάρους. 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δύο και δέκα λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   2,10 
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Άρθρο 4.8 (ΥΔΡ 10.13) Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων 
ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC ή ΡΕ 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1 
 
Ειδικά τεμάχια εύκαμπτων εύκαμπτων ταινιών στεγάνωσης αρμών εξωτερικού τύπου από PVC 
ή ΡΕ (waterbars) του άρθρου ΥΔΡ 10.12, πλάτους 160 mm, πλήρως τοποθετημένα και 
συγκολλημένα με τα ευθύγραμμα τμήματα της ταινίας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτού.  
 
Σε περίπτωση τοποθέτησης εξωτερικών ταινιών στεγάνωσης αρμού διαφορετικού πλάτους, η 
τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου προσαρμόζεται αναλογικά. 
Τιμή ανά τοποθετημένο ειδικό τεμάχιο (τεμ).  
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Είκοσι και εξήντα λεπτά  
             (Αριθμητικά) :   20,60 
 
 
 
 
 
 
 
Αρθρο  6.1  Τυπικά φρεάτια αποχετεύσεως ακαθάρτων  
 
                         Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ 6329 +  50%ΥΔΡ6311 
 
Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου αποχετεύσεως ακαθάρτων, επίσκεψης, αλλαγής 
κατεύθυνσης αγωγού, συμβολής κλπ, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και για οποιοδήποτε βάθος 
αγωγών, και οποιαδήποτε διαμέτρου των αγωγών. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισμού και μέσων 
για την εκτέλεση των ακολούθων επί μέρους εργασιών: 
 

             - οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
   - οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε 
κάθε είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, 
καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 

(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 

- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια 
της Μελέτης 

- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με διπλή ασφαλτική επάλειψη 
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και 

του καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό της 

Π.Τ.Π. Ο-150 
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση 

(κατάστρωμα οδού ή πεζοδρόμιο) 
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 
φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
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6.1.1  (ΣΧΕΤΙΚΟ)Τυπικό φρεάτιο ακαθάρτων  Τύπου  Τ1 με λαιμό 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως :   Χίλια πεντακόσια πενήντα 
           Αριθμητικώς :   1550,00 
 
 
6.1.2 (ΣΧΕΤΙΚΟ)  Τυπικό φρεάτιο ακαθάρτων  Τύπου  Τ2 χωρίς λαιμό 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως :   Χίλια τετρακόσια 
           Αριθμητικώς :   1400,00 
 
 
 
 
Αρθρο  6.1.5 (ΣΧΕΤΙΚΟ)Τυπικά φρεάτια εκκένωσης 
 
               Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6327 +  50% ΥΔΡ-6311 
 
Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
για οποιοδήποτε βάθος αγωγών. 
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο εξάρμωσης, που 
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως Χίλια πεντακόσια πενήντα 
           Αριθμητικώς :   1550,00 
 
 
Αρθρο  6.1.6 (ΣΧΕΤΙΚΟ) Τυπικό καταληκτικό φρεάτιο θραύσεως πίεσης  
 
 
Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού καταληκτικού φρεατίου θραύσεως πίεσης σε οποιοδήποτε 
θέση του έργου και για οποιοδήποτε βάθος αγωγών, και οποιαδήποτε διαμέτρου των αγωγών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   Χίλια πεντακόσια πενήντα 
            Αριθμητικώς :    1550,00 
 
 
 

Γ.  ΔΙΚΤΥΑ 

 
 
 
Αρθρο 5.1 (ΥΔΡ 12.10.4)  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN200 
mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
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Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που 
συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ 
τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του 
δικτύου κατά τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 
▪ Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

▪ Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

▪ Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννιά και τριάντα λεπτά   
           Αριθμητικώς:  9,30 
 
 
Αρθρο 5.2  (ΥΔΡ 12.14.01) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 

με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 (με ελάχιστη απαιτούμενη 
αντοχή MRS10 = 10 MPa): 

 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής 
(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 
εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: MinimumRequiredStrength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία 
υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR 
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Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται 
ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών 
που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 
τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) 
ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο 
με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως 
με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές 
ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που 
πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά 
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

Αρθρο 5.2.1 (ΥΔΡ12.14.01.04) Ονομ. διαμέτρου DN63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα και εξήντα λεπτά 
  Αριθμητικώς:  4,60  
 
 
 

Αρθρο 5.2.4 (ΥΔΡ12.14.01.07) Ονομ. διαμέτρου DN110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα και δέκα λεπτά 

     Αριθμητικώς:  10,10 
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Αρθρο 6.3 (ΥΔΡ 13.03.01.01)  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  με ωτίδες,  
Ονομ. διαμέτρου DN50 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως : Εκατό πενήντα 
            Αριθμητικώς : 150,00 
 
 
 

Δ. ΕΡΓΑ Η/Μ  

 

 
 A.T. : 7.1 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8039.6 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή MANNESMANN διαμέτρου 
DN50 60.3x2.9 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 
 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τύπου MANESSMANN κατά DIN 1629 και 2448, κατάλληλος 

για εγκατάσταση σε δίκτυα ακαθάρτων - λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών 
τεμαχίων συνδέσεως, εξαρτημάτων, φλαντζών αναλόγου διατομής και τα  υλικά στηρίξεως,  
συγκολλήσεως  κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως ή συγκολλήσεως. 
Περιλαμβάνεται επίσης η εργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας των σωλήνων και των 
εξαρτημάτων, όπως προδιαγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών και την περιγραφή, 
πλήρως τοποθετημένος δηλ. προμήθεια και εγκατάσταση μετά των δοκιμών πιέσεως και 
λειτουργίας (1 m) 

 Ν\8039.  6   Διαμέτρου   DN50 mm  
  
 Yλικά 
 
 α)Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τυπου MANESSMANN κατά DIN 1629 
 Φ    DN50       mm αυξημένος κατά 30% 
 δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια, φλάντζες, κλπ και 5% γιά 
 υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ 
 Ν\567. 6                       m    1,30x           25,00 =         32,50 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h     1,4x           18,96 =         26,54 
 Βοηθ (002)                   h     1,4x           16,04 =         22,46 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             81,50     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 81,50 
(Ολογράφως) :ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
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 A.T. : 7.2 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8039.7 Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή MANNESMANN διαμέτρου 
DN65 76.1x2.9 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6  100% 
 

Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τύπου MANESSMANN κατά DIN 1629 και 2448, κατάλληλος 
για εγκατάσταση σε δίκτυα ακαθάρτων - λυμάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
ειδικών τεμαχίων συνδέσεως, εξαρτημάτων, φλαντζών αναλόγου διατομής και τα  υλικά 
στηρίξεως,  συγκολλήσεως  κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως ή 
συγκολλήσεως. Περιλαμβάνεται επίσης η εργασία αντιδιαβρωτικής προστασίας των 
σωλήνων και των εξαρτημάτων, όπως προδιαγράφεται στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών 
και την περιγραφή, πλήρως τοποθετημένος δηλ. προμήθεια και εγκατάσταση μετά των 
δοκιμών πιέσεως και λειτουργίας (1 m) 

 Ν\8039.  7   Διαμέτρου   DN65       mm  
 
 Yλικά 
 
 α)Χαλυβδοσωλήνας χωρίς ραφή τυπου MANESSMANN κατά DIN 1629 
 Φ    DN65       mm αυξημένος κατά 30% 
 δηλαδή 25% γιά ειδικά τεμάχια, φλάντζες, κλπ και 5% γιά 
 υλικά συνδέσεως,στηρίξεως, φθορών κλπ 
 Ν\567. 7                       m    1,30x           31,00 =         40,30 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h     1,6x           18,96 =         30,34 
 Βοηθ (002)                   h     1,6x           16,04 =         25,66 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             96,30 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 96,30 
(Ολογράφως) :ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 A.T. : 7.12 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9219.18 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος λυμάτων, ονομαστικής παροχής έως 2,5 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος 
έως 7,0 μΣΥ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 
λυμάτων παροχής  2,5       m3/h και μανομετρικού ύψους 7 mΣΥ, με ενσωματωμένο 
τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως 
(Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης και όλων των αναγκαίων υλικών και 
μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται (συμπεριλαμβανομένων και των 
ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 18  παροχής  2,5      m3/h 
 μανομετρικού ύψους  7         mΣΥ  
 
 Yλικά 
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 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.18                            τεμ    1,00x         674,00 =        674,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.18                          τεμ    1,00x         315,00 =        315,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.18                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.18                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           2129,00   
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 2.129,00 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ 
 
 
 A.T. : 7.13 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9219.19 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος λυμάτων, ονομαστικής παροχής έως 7 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος 
έως 9,0 μΣΥ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 
λυμάτων  παροχής  7 m3/h και μανομετρικού ύψους 9 mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό 
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους 
οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, 
δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται (συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για 
την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  και κανονική 
λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 19  παροχής  7        m3/h 
 μανομετρικού ύψους  9         mΣΥ 
 
 Yλικά 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.19                            τεμ    1,00x         739,00 =        739,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.19                          τεμ    1,00x         315,00 =        315,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.19                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.19                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           2194,00   
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ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 2.194,00 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
 A.T. : 7.14 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9219.20 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος λυμάτων, ονομαστικής παροχής έως 12 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος 
έως 17,0 μΣΥ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 
λυμάτων παροχής  12 m3/h και μανομετρικού ύψους 17 mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό 
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους 
οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, 
δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται (συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για 
την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  και κανονική 
λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 20  παροχής  12       m3/h 
 μανομετρικού ύψους  17        mΣΥ  
 
 Yλικά 
 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.20                            τεμ    1,00x         748,00 =        748,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.20                          τεμ    1,00x         315,00 =        315,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.20                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.20                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           2203,00   
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 2.203,00 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑ 
 
 
 A.T. : 7.15 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9219.21 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος λυμάτων, ονομαστικής παροχής έως 35 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος 
έως 14,0 μΣΥ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 
λυμάτων παροχής 35 m3/h και μανομετρικού ύψους  14 mΣΥ, με ενσωματωμένο τριφασικό 
ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως (Pedestal), τους 
οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, 
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δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται (συμπεριλαμβανομένων και των ανταλλακτικών) για 
την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις 
προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης σε  πλήρη  και κανονική 
λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 21  παροχής  35       m3/h 
 μανομετρικού ύψους  14        mΣΥ 
 
  
Yλικά 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.21                            τεμ    1,00x        3105,00 =       3105,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.21                          τεμ    1,00x         315,00 =        315,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.21                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
 Ν\929.3.21                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           4560,00   
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 4.560,00 
(Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.16 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9219.22 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού 
συγκροτήματος λυμάτων, ονομαστικής παροχής έως 8 κ.μ./ώρα σε μανομετρικό ύψος 
έως 12,0 μΣΥ 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21  100% 
 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος 
λυμάτων παροχής  8         m3/h και μανομετρικού ύψους  12       mΣΥ, με ενσωματωμένο 
τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, με το σύστημα συνδέσεως 
(Pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης και όλων των αναγκαίων υλικών και 
μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται (συμπεριλαμβανομένων και των 
ανταλλακτικών) για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης  σε  πλήρη  
και κανονική λειτουργία (1 τεμ) 

 Ν\9219. 22  παροχής  8        m3/h 
 μανομετρικού ύψους  12        mΣΥ  
 
 Yλικά 
 
 α. Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα, όπως πιό πάνω 
 Ν\921.22                            τεμ    1,00x         984,00 =        984,00 
 β. Σύνδεσμος Pedestal 
 Ν\929.1.22                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 γ. Οδηγός ανέλκυσης 
 Ν\929.2.22                          τεμ    1,00x         395,00 =        395,00 
 δ. Ανταλλακτικά 
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 Ν\929.3.22                          τεμ    1,00x         220,00 =        220,00 
  
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h      15x          18,96 =        284,40 
 Βοηθ (002)    h      15x          16,04 =        240,60 
 -------------------------- 
 
 Αθροισμα           2519,00   
 
ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 2.519,00 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ 
 
 
 
 
 A.T. : 7.25 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9230.1.6 Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 

Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο τύπου GG-25  
κατά DIN 1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου σφαιροειδούς γραφίτου 
από GGG-40 κατά DIN 1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm, πλήρης, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται για την 
καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και  
τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε  πλήρη  και κανονική λειτουργία
 (1 τεμ) 

 Ν\9230. 1.  6  Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  65     mm 
 ονομαστικής πίεσης  10    atm  
 
 Yλικά 
 
 Αντεπίστροφη δικλείδα τύπου σφαίρας από χυτοσίδηρο 
 ως άνω διαμέτρου  65         και πίεσης  10    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\923. 1. 6                      τεμ    1,05x         153,00 =         160,65 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     3,0x          18,96 =          56,88 
 Βοηθ (002)               h     3,0x          16,04 =          48,12 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            265,65    
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 265,65 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.26 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9229.2.5 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης από 
χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
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 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο 
 τύπου GG-25  κατά DIN 1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου 
 σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm πλήρης 
 συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας 
 που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
 περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε 
 πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9229. 2.  5  Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  50     mm 
 ονομαστικής πίεσης  16    atm  
 
Yλικά 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ως άνω διαμέτρου  50         και πίεσης  16    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\922. 2. 5                      τεμ    1,05x         260,00 =         273,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     1,8x          18,96 =          34,13 
 Βοηθ (002)               h     1,8x          16,04 =          28,87 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            336,00  
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 336,00 
(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ 
 
 
 A.T. : 7.27 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9229.2.6 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης από 
χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 16 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 65 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης, κατασκευασμένη από φαιό χυτοσίδηρο 
 τύπου GG-25  κατά DIN 1691-85 για ον. πίεση μέχρι 10 atm και χυτοσίδηρο τύπου 
 σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά DIN 1693, για ον. πίεση μέχρι 16 atm πλήρης 
 συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας 
 που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική 
 περιγραφή, τις προδιαγραφές και  τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέα σε 
 πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9229. 2.  6  Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  65     mm 
 ονομαστικής πίεσης  16    atm  
 
Yλικά 
 
 Δικλείδα τύπου σύρτου ελαστικής έμφραξης 
 ως άνω διαμέτρου  65         και πίεσης  16    atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\922. 2. 6                      τεμ    1,05x         172,85 =         181,49 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     1,8x          18,96 =          34,13 
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 Βοηθ (002)               h     1,8x          16,04 =          28,87 
 -------------------------- 
 Αθροισμα      244,49   
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 244,49 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 A.T. : 7.31 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9231.1.5 Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο 
ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο, κατασκευασμένη από 
 χυτοσίδηρο τύπου σφαιροειδούς γραφίτου από GGG-40 κατά ΕΝ598 κατάλληλη για 
 εγκατάσταση σε δίκτυο λυμάτων, πλήρης, συμπεριλαμβανομένων όλων των αναγκαίων 
 υλικών και μικροϋλικών, δαπάνης ή εργασίας που απαιτούνται για την καλή 
 εγκατάσταση, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή, τις προδιαγραφές και 
 τους όρους των Τευχών Δημοπράτησης, παραδοτέος σε  πλήρη  και κανονική λειτουργία 
 (1 τεμ) 
 Ν\9231. 1.  5  Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο 
 ονομαστικής διαμέτρου DN  50     mm 
 ονομαστικής πίεσης  10    atm  
 
 Yλικά 
 
 Αερεξαγωγός λυμάτων διπλής ενέργειας από χυτοσίδηρο 
 ως άνω διαμέτρου 50 και πίεσης10 atm 
 αυξημένο κατά 5% γιά μικροϋλικά συνδέσεως 
 στερεώσεως κλπ 
 Ν\924. 1. 5                      τεμ    1,05x         130,00 =         136,50 
 Εργασία 
 Τεχν (003)               h     2,5x          18,96 =          47,40 
 Βοηθ (002)               h     2,5x          16,04 =          40,10 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            224,00     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 224,00 
(Ολογράφως) :ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
  
 
 A.T. : 7.33 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9178.1.2 Τεμάχιο εξαρμώσεως χυτοσιδηρό ονομ.πιέσεως 10 atm 
διαμέτρου 65 mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84  100% 
 
 Τεμάχιο  εξαρμώσεως χυτοσιδηρό με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, 
 τους  γαλβανισμένους  κοχλίες  ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και 
 μικροϋλικά  συνδέσεως  και  στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
 επί  τόπου  του έργου ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και 
 δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
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 (1 τεμ) 
 Ν\9178.  1  Ονομ. πιέσεως  10   atm 
 Ν\9178. 1.  2  Διαμέτρου  65   mm 
 
 Yλικά 
 Τεμάχιο εξαρμώσεως 
 χυτοσιδηρό ονομαστικής πιέσεως  10   atm 
 διαμέτρου  65   mm αυξημένο κατά 4% 
 γιά τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά 
 συνδέσεως και στερεώσεως 
 Ν\918. 1. 2                   τεμ    1,04x               89,5 =          93,08 
 Εργασία 
 Τεχν (003)           h    2,00x              18,96 =          37,92 
 Βοηθ (002)           h    2,00x              16,04 =          32,08 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            163,08     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 163,08 
(Ολογράφως) :ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.40 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8972.15.1 Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας", με λαμπτήρα PL, 
στεγανό ΙΡ-54, με λαμπτήρα 1x11W 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59  100% 
 
 Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας", με λαμπτήρα PL, στεγανό ΙΡ-54, πλήρες. Κατά τα 
 λοιπά σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. Δηλαδή φωτιστικό σώμα πλήρες με την 
 εργασία πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης, δοκιμών, για παράδοση σε πλήρη και 
 κανονική λειτουργία. 
 N\8972.15. 1  Με λαμπτήρα PL  1x11 W 
 (1 τεμ) 
 
 Yλικά 
 α. Φωτιστικό σώμα τύπου "χελώνας", στεγανό ΙΡ-54, με λαμπτήρα PL  1x11 W 
 Ε\871.41.15. 1                 τεμ    1,00x             33,00 =         33,00 
 β. Μικροϋλικά 0,02 του α 
 0,02x             33,00 =          0,66 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,45x             18,96 =          8,53 
 Βοηθ (002)             h    0,45x             16,04 =          7,22 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             49,41     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 49,41 
(Ολογράφως) :ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 A.T. : 7.42 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8847.11.1 Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, τύπου ερμαρίου, 
επίτοιχος ή εντοιχισμένος, πλήρης με τα όργανά του μέχρι 10 αναχωρήσεις 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100% 
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 Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, τύπου ερμαρίου, επίτοιχος ή εντοιχισμένος, πλήρης 
 με τα όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ), με τα 
 απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, 
 ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, σύμφωνα με τα 
 σχέδια, τα μονογραμμικά διαγράμματα, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές. 
 Δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής 
 ερμαρίου, εντοίχιση ή τοποθέτηση και στερέωση, συνδέσεως των εισερχομένων και 
 απερχομένων γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη 
 και κανονική λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 Ν\8847.11. 1  Μέχρι  10    αναχωρήσεων 
 διαστάσεων μέχρι  780x555x187       mm 
 
 Yλικά 
 
 α. Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης, ως άνω 
 πλήρης με τα όργανά του 
 Ν\847.11. 1                        τεμ    1,00x       350,00 =        350,00 
 β. Καλώδια εσωτερικής συνδεσμολογίας 
 κλπ μικροϋλικά στερεώσεως 0,10 του α 
 0,10x      350,00 =         35,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)                   h     5,0x       18,96 =         94,80 
 Βοηθ (002)                   h     5,0x       16,04 =         80,20 
 -------------------------- 
 Αθροισμα            560,00     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 560,00 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.43 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ 8816 Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική 
λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49  100% 
 
 Διακόπτης  στεγανός  ορατός  με  πλήκτρο  και  ενδεικτική  λυχνία εντάσεως 10 Α 
 τάσεως 250 V  πλήρης δηλαδή προμήθεια  εγκατάσταση και σύνδεση 
 (1 τεμ) 
 
 Yλικά 
 α. Διακόπτης στεγανός ορατός 
 με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία 
 εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 
 (829.3.1)                        τεμ    1,00x               2,1 =          2,10 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              2,10 =          0,21 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,25x             18,96 =          4,74 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              7,05     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7,05 
(Ολογράφως) :ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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 A.T. : 7.44 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8785.1.4 Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, από 
γαλβανισμένη λαμαρίνα ισχυρών ρευμάτων διαστάσεων 100 x 60mm 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41  100% 
 
 Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, από θερμά γαλβανισμένη διάτρητη λαμαρίνα 
 πάχους 1,5mm σύμφωνα με την ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-20-01-03:2009, με την κατασκευή 
 και των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής διεύθυνσης καθώς και των λοιπών 
 εξαρτημάτων για τη σύνδεση των διαφόρων τμημάτων και ειδικών τεμαχίων της σχάρας 
 μεταξύ τους, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα στήριξης τους (καμπύλες, συστολές, 
 διακλαδώσεις,  ορθοστάτες, βραχίονες στήριξης, ταυ, υλικά σύνδεσης και στερέωσης 
 κλπ), μικροϋλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
 Ν\8785. 1     ισχυρών ρευμάτων                        , 
 από διάτρητη γαλβανισμένη λαμαρίνα                    , 
  
 Ν\8785. 1. 4  Διαστάσεων   100 x 60 cm 
 (1 m ) 
 
 Yλικά 
 α. Μεταλλική σχάρα οδεύσεως καλωδίων, 
 από γαλβανισμένη λαμαρίνα, όπως περιγράφεται, 
 Διαστάσεων   100 x 60 cm 
 Ε\881. 1. 4  (Τ.Ε.)              m    1,00x              8,00 =          8,00 
 β. Υλικά σύνδεσης, στερέωσης και 
 λοιπά μικροϋλικά 0,15 του α 
 0,15x              8,00 =          1,20 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,15x             18,96 =          2,84 
 Βοηθ (002)             h    0,15x             16,04 =          2,41 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             14,45     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 14,45 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 A.T. : 7.50 
 
Άρθρο: ΝΑΗΛΜ 62.10.41.01 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 1,5 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100% 
 
 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, 
 σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους 
 αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
 τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S 
(πολύκλωνος 
 αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
 σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 
 σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
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 Διατομής 3 x 1,5 mm2  
      
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,90 
(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.51 
 
Άρθρο: ΝΑΗΛΜ 62.10.41.02 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 
600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3 x 2,5 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100% 
 
 Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, 
 σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους 
 αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V 
 τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S 
(πολύκλωνος 
 αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και 
 σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες 
 σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 
  
 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 
  
 Διατομής 3 x 2,5 mm2 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,60 
(Ολογράφως) :ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.52 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8774.3.4 Καλώδιο τύπου J1VV-R (παλαιό NYY) ορατό ή 
εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 6 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου J1VV-R (παλαιό NYY)  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, 
 προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
 τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία 
 εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
 οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των 
 άκρων του (στα κυτία και τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
 εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 Ν\8774.  3    Τριπολικό 
  
 Ν\8774. 3.  4  Διατομής  3 Χ 6      mm2  
  
 Yλικά 
 
 α. Καλώδιο J1VV-R  3 Χ 6            mm2 
 820. 3. 4                       m    1,05x            2,7465 =          2,88 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              2,88 =          0,29 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,16x             18,96 =          3,03 
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 Βοηθ (002)             h    0,16x             16,04 =          2,57 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              8,77     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,77 
(Ολογράφως) :ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.53 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\8774.6.4 Καλώδιο τύπου J1VV-R (παλαιό NYY) ορατό ή 
εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 6 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47  100% 
 
 Καλώδιο  τύπου J1VV-R (παλαιό NYY)  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, 
 προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
 τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία 
 εσχάρας καλωδίων κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
 οποιοδήποτε στοιχείο του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των 
 άκρων του (στα κυτία και τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης 
 εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 Ν\8774.  6    Πενταπολικό 
 0 
 Ν\8774. 6.  4  Διατομής  5 Χ 6 mm2  
 
 Yλικά 
 
 α. Καλώδιο J1VV-R  5 Χ 6            mm2 
 820. 6. 4                       m    1,05x             3,918 =          4,11 
 β. Μικροϋλικά 0,10 του α                 0,10x              4,11 =          0,41 
 Εργασία 
 Τεχν (003)             h    0,20x             18,96 =          3,79 
 Βοηθ (002)             h    0,20x             16,04 =          3,21 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             11,52     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 11,52 
(Ολογράφως) :ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 A.T. : 7.55 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8780.3.2 Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τριπολικό Διατομής 3x2.5 mm² 
 
 Καλώδιο  τύπου  HO7RN-F με χάλκινους επικασσιτερωμένους αγωγούς, τοποθετούμενο 
 εντός σωλήνων δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα, 
 κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, 
 κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
 στοιχείο, τοποθέτηση,  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά 
 και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) προς πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 N8780.  3   Τριπολικό 
 N8780. 3.  2  Διατομής:  3x2.5 mm   mm2 
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 Yλικά 
 α. Καλώδιο HO7RN-F Διατομής: 3x2.5 mm   mm2 
 N820. 3. 2                               m    1,05x           2,8 =        2,94 
 β. Μικρουλικά  0,1   του α                      0,1x         2,94 =         0,29 
 Εργασία 
 Τεχν          (003) h     0,4x        18,96 =         7,58 
 Βοηθ          (002) h     0,4x        16,04 =         6,42 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             17,23     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,23 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.56 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν8780.4.2 Καλώδιο τύπου HO7RN-F Τετραπολικό Διατομής 4x2.5 
mm² 
 
 Καλώδιο  τύπου  HO7RN-F με χάλκινους επικασσιτερωμένους αγωγούς, τοποθετούμενο 
 εντός σωλήνων δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και  μικροϋλικών  (κολλάρα, 
 κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, 
 κλπ) στον τόπο του έργου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 
 στοιχείο, τοποθέτηση,  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (μέσα στα κουτιά 
 και τα εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) προς πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 N8780.  4   Τετραπολικό 
 N8780. 4.  2  Διατομής:  4x2.5 mm2 
 
 Yλικά 
 α. Καλώδιο HO7RN-F Διατομής: 4x2.5 mm2 
 N820. 4. 2                               m    1,05x          3,25 =        3,41 
 β. Μικρουλικά  0,1   του α                      0,1x         3,41 =         0,34 
 Εργασία 
 Τεχν          (003) h     0,4x        18,96 =         7,58 
 Βοηθ          (002) h     0,4x        16,04 =         6,42 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             17,75     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 17,75 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9342.5.2 Γείωση κτιρίου από χαλύβδινη θερμά 
επιψευδαργυρωμένη ταινία 30 x 3,5 mm2 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Γείωση κτιρίου από χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία, δηλαδή προμήθεια και 
 τοποθέτηση τηςταινίας, περιμετρικά του κτιρίου, που θα συνδέεται με τα στοιχεία 
 που πρέπει να γειωθούν, με όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, πλήρως 
 τοποθετημένης και συνδεδεμένης και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
 (1 m) 
 ATHE N\9342.6. 2  Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη 
 ταινία  30 x 3,5 mm2 
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 Yλικά 
 Χαλύβδινη θερμά επιψευδαργυρωμένη ταινία 
 30 x 3,5 mm2 
 προσαυξημένη  κατά 5% για μικρουλικά 
 Ε\929.9. 2  m    1,05x            6,5 =          6,83 
 Εργασία 
 Τεχν (003)  h    0,20x          18,96 =          3,79 
 Βοηθ (002)  h    0,20x          16,04 =          3,21 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             13,83 
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 13,83 
(Ολογράφως) :ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 A.T. : 7.61 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9346.2 Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης, ορειχάλκινος 
επινικελωμένος Ms/eNi 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 
 
 Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης, ορειχάλκινος επινικελωμένος Ms/eNi, αποτελούμενος από 
 πλαστικό κάλυμμα, το ζυγό γείωσης, μία υποδοχή για σύνδεση αγωγού μέχρι 50 mm2, 7 
 υποδοχές αγωγού για σύνδεση αγωγών από 2,5 μέχρι 25 mm2, και υποδοχή για σύνδεση 
 ταινίας 30 mm ή αγωγού 8-10 mm2, δηλαδή προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση,  με όλα 
 τα μικροϋλικά που χρειάζονται, πλήρως συνδεδεμένoς και παράδοση σε πλήρη 
 λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 
 ΑΤΗΕ Ν\9346.2  τύπου ΕΛΕΜΚΟ 66 00 000 
 
 Yλικά 
 Ισοδυναμικός ζυγός γείωσης, 
 ορειχάλκινος επινικελωμένος Ms/eNi 
 προσαυξημένος κατά 5% για μικρουλικά 
 Ε\929.5.2   (Τ.Ε.) τεμ    1,05x          20,00 =         21,00 
 Εργασία 
 Τεχν (003)    h    0,50x          18,96 =          9,48 
 Βοηθ (002)   h    0,50x          16,04 =          8,02 
 -------------------------- 
 Αθροισμα             38,50     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 38,50 
(Ολογράφως) :ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 
 
 
 
 
 A.T. : 7.63 
 
Άρθρο: ΑΤΗΕ Ν\9346.4 Τυποποιημένα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα 
εξαρτήματα σύνδεσης ισοδυναμικής εγκατάστασης ανηγμένα ανά μέτρο αγωγού 
γείωσης 
 
 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100% 



 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΡΑΝΙ ΤΗΣ ΔΕ Ν. ΦΩΚΑ 

                                                                      45  

 
 Τυποποιημένα χάλκινα ή χάλκινα επικασσιτερωμένα εξαρτήματα σύνδεσης ισοδυναμικής 
 εγκατάστασης, όπως σφιγκτήρες διαφόρων ειδών και πολλαπλών χρήσεων, σφιγκτήρες 
 διασταύρωσης και ισοδυναμικών συνδέσεων, στηρίγματα αγωγών, συμπιεστοί σύνδεσμοι, 
 περιλαίμια σωληνώσεων, κλπ   δηλαδή προμήθεια τοποθέτηση και σύνδεση,  με τους 
 αγωγούς ισοδυναμικής προστασίας , τα μεταλλικά μέρη των μηχανημάτων και 
 σωληνώσεων, σύμφωνα με τα σχέδια την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές, με 
 όλα τα μικροϋλικά που χρειάζονται, πλήρως τοποθετημένα, συνδεδεμένα και παράδοση 
 σε πλήρη λειτουργία. 
 (1 τεμ) 
 ΑΤΗΕ Ν\9346.4  Τυποποιημένα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα εξαρτήματα 
 σύνδεσης ισοδυναμικής εγκατάστασης 
 ανηγμένα ανά μέτρο αγωγού γείωσης 
 
 Yλικά 
 Τυποποιημένα χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένα εξαρτήματα σύνδεσης 
 ισοδυναμικής εγκατάστασης ανηγμένα ανά μέτρο αγωγού γείωσης 
 προσαυξημένα κατά 5% για μικρουλικά 
 Ε\929.5.4 τεμ    1,05x            2,1 =          2,21 
 Εργασία 
 Τεχν (003)  h    0,15x          18,96 =          2,84 
 -------------------------- 
 Αθροισμα              5,05     
 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,05 
(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ 
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