
ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

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

1.2 ΥΔΡ 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ 108 μηνας 7 10,30 72,10

1.3 ΥΔΡ 1.05 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ 6802 μηνας 15 20,60 309,00

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 26 5,60 144,48

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

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
ΥΔΡ 6071 m3 50 6,36 318,00

2.2 ΥΔΡ 2.02
Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
ΥΔΡ 6072 m3 45 6,41 288,45

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 50 6,70 335,00

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 2.000 13,50 27.000,00

3.1.4 ΥΔΡ 3.10.04.02

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

πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, 

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

ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

ΥΔΡ 6083.2 m3 25 13,70 342,50

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 50 25,80 1.290,00

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 4.150 32,30 134.045,00

3.2.3 ΥΔΡ 3.11.04.01

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

3,01 έως 5,00 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 6084.1 m3 25 27,10 677,50

3.4 ΥΔΡ 3.12
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
ΥΔΡ 6087 m 220 15,50 3.410,00

3.5 ΥΔΡ 3.13
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως 

για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.
ΥΔΡ 6081.1 m3 520 4,10 2.132,00

3.6 ΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. ΥΔΡ 6070 m3 660 0,21 138,60

3.7 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 7 47,20 330,40

3.8 ΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807 m2 30 12,40 372,00

3.9 ΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808 m 12 9,30 111,60

3.11 ΥΔΡ 4.07 Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά ΥΔΡ 6253 m3 13 12,20 158,60

3.12 ΥΔΡ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. ΟΔΟ 4521Β m2 4.600 12,40 57.040,00

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

από τσιμεντόπλακες ή άλλου υλικού.
ΥΔΡ 6804 m2 300 25,80 7.740,00

3.14 ΥΔΡ 4.11 Ανακατασκευή και επαναφορά οδού ή πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα πάχους 10 cm ΥΔΡ 6804 m2 450 10,30 4.635,00

3.15 ΥΔΡ 5.05
Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-

150
ΥΔΡ 6068 m3 3.000 17,30 51.900,00

3.16 ΥΔΡ 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου. ΥΔΡ 6069 m3 1.150 17,30 19.895,00

3.18 ΝΑΟΔΟ Δ1 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ-2269α m 830 1,00 830,00

4.1 ΥΔΡ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ 6100 m2 3.550 2,20 7.810,00

4.2 ΥΔΡ 7.06 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ6103 m2 300 34,60 10.380,00 331.803,63

Α.1 Α-1 Εκσκαφή και μεταφορά ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 m
3 100 2,30 230,00

Α.2 Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m
3 200 2,60 520,00

Α.3 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων ΥΔΡ-6054 m
3 635 4,00 2.540,00

Α.4 3.10.02.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε οποιοδήποτε βάθος ΥΔΡ-6018.1 m
3 210 9,42 1.978,20

Α.5 5.05.02 Επίχωση με θραυστό υλικό ΥΔΡ 6068 m
3 10 13,50 135,00

Α.6 5.01 Επιχώσεις τεχνικών έργων ΥΔΡ 6079 m
3 65 0,62 40,30

Α.7 Α-20 Επιχώσεις οδοποιίας ΟΔΟ-1530 m
3 55 1,10 60,50

Α.8 6.01.02.01 Αντλήσεις υδάτων ΥΔΡ-6106 h 1 3,70 3,70 5.507,70

4.3 ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m2 125 8,20 1.025,00

4.4 ΥΔΡ 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος
4.4.1 ΥΔΡ 9.10.01 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 ΥΔΡ 6323 m3 1 67,00 67,00

4.4.2 ΥΔΡ 9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 ΥΔΡ 6326 m3 1 77,00 84,70

4.4.3 ΥΔΡ 9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΥΔΡ 6327 m3 4 82,00 328,00

4.4.4 ΥΔΡ 9.10.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 ΥΔΡ 6329 m3 30 88,00 2.640,00

4.5 ΥΔΡ 9.23.04 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος ΥΔΡ 6320.1 kg 90 0,52 46,80

4.6 ΥΔΡ 9.26
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S 500 σκυροδεμάτων και δομικού 

πλέγματος.
ΥΔΡ 6311 kg 3.100 0,98 3.038,00

5.3 ΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ 6753 kg 350 2,20 770,00
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5.4 ΟΔΟ Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερ. επιφανειών ΥΔΡ 6402 m2 75 4,83 362,25

5.5 ΟΔΟ Β-34 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 εκ. εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων ΥΔΡ 6403 m2 35 7,94 277,90

5.6 ΟΔΟ Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ 2411 m2 140 1,78 249,20

5.7 ΥΔΡ 10.02.02 Ταινίες στεγανοποίησης αρμών τύπου Waterstop. Για ταινίες πλάτους 240 mm. ΥΔΡ 6373 m 20 17,30 346,00

5.8 ΥΔΡ 11.05.02

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία 

και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική 

επεξεργασία.

ΥΔΡ 6751 kg 1.922 2,20 4.228,40

5.9 ΥΔΡ 11.06 Αμμοβολή χαλυβδίνων κατασκευών ΥΔΡ 6751 kg 18 0,20 3,60

5.10 ΥΔΡ 11.07.01
Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής 

επάλειψης (rust primer).
ΥΔΡ 6751 kg 10 0,12 1,20

5.11 ΥΔΡ 11.08.02
Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητος στις καιρικές 

συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον και πενταετή εγγύηση της βαφής.
ΥΔΡ 6751 kg 10 0,23 2,30

5.12 ΥΔΡ 11.09 Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών. ΥΔΡ 6751 kg 200 0,23 46,00

7.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Τυπικά φρεάτια ακαθάρτων

7.1.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Τύπου Τ1 με λαιμό
ΥΔΡ-6329  50% 

ΥΔΡ-6311   50%
τεμ. 5 1.700,00 8.500,00

7.1.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Τύπου Τ2 χωρίς λαιμό
ΥΔΡ-6329  50% 

ΥΔΡ-6311   50%
τεμ. 106 1.500,00 159.000,00

7.6 ΣΧΕΤΙΚΟ Τυπικό καταληκτικό φρεάτιο θραύσεως πίεσης 
ΥΔΡ-6329  50% 

ΥΔΡ-6311   50%
τεμ. 1 1.300,00 1.300,00 182.316,35

Α.9 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΥΔΡ 6301 m
2 780 8,20 6.396,00

Α.10 9.06 Διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων ΥΔΡ 6304 m
2 270 6,50 1.755,00

Α.11 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων ΟΙΚ 3841 m
2 20 20,25 405,00

Α.12.1 9.10.01 Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10          ΥΔΡ 6323 m
3 12 67,00 804,00

Α.12.2 9.10.02 Σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 ΥΔΡ 6325 m
3 12 72,00 864,00

Α.12.3 9.10.05 Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 ΥΔΡ-6329 m
3 145 105,60 15.312,00

Α.13 9.14 Λιθόδεμα ΥΔΡ-6321 m
3 1 57,00 57,00

Α.14 9.26 Χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων ΥΔΡ-6311 kg 14.500 1,01 14.645,00

Α.15 10.22 Στεγάνωση σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές ΥΔΡ-6370 m
2 1 20,60 20,60

Α.16 Β.36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ 2411 m
2 230 1,74 400,20

Α.17 ΣΧΕΤΙΚΟ Εποξειδική βαφή επιφανειών σκυροδέματος ΟΙΚ - 7903 m
2 180 20,50 3.690,00

Α.18 5.07 Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου ΥΔΡ 6069 m
3 80 13,20 1.056,00

Α.19 16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγων ακαθαρτων  ΥΔΡ-6327 τεμ. 2 1.290,00 2.580,00

Α.20 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Φ200 ΥΔΡ 6711.2 m 85 9,30 790,50

Α.21.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Ονομαστικής διαμέτρου Φ 25mm / PN 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 55 2,20 121,00

Α.21.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE) Ονομαστικής διαμέτρου Φ 40mm / PN 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 95 3,50 332,50

Α.22.1 46.10.02 Δρομική τοιχοποιία ΟΙΚ-4622.1 m
2 10 22,50 225,00

Α.22.2 46.10.04 Μπατική τοιχοποιία ΟΙΚ-4623.1 m
2 1 33,50 33,50

Α.22.3
46.10.02              

79.47
Τοιχοποιία διπλή δρομική με θερμομόνωση ΟΙΚ-4622.1 m

2 50 56,80 2.840,00

Α.23 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα ΟΙΚ -7122 m
2 190 14,00 2.660,00

Α.24 78.13 Περσιδωτά πετάσματα ΟΙΚ -7813 m
2 4 25,90 90,65

Α.25 73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδου με κεραμικά πλακίδια ΟΙΚ -7331 m
2 8 36,00 288,00

Α.26 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια ΟΙΚ-7326.1 m 5 4,50 22,50

Α.27 73.93 Βιομηχανικό δάπεδο ΟΙΚ - 7373.1 m
2 17 56,00 952,00

Α.28

79.02, 79.48. 

79.16.01, 35.02, 

79.11.02, 73.16

Στεγάνωση δώματος ΟΙΚ-7912 m
2 25 41,80 1.045,00

Α.29 65.05 Θυρές αλουμινίου ΟΙΚ -6502 m
2 8 190,00 1.520,00

Α.30 ΣΧΕΤΙΚΟ Ρολά αλουμινίου ΟΙΚ-6532 m
2 2 330,00 660,00

Α.31
65.17.05 και 

76.27.04
Υαλοστάσια αλουμινίου ΟΙΚ-6523 m

2 2 252,70 505,40

Α.32 75.31.04 Ποδιές παραθύρων ΟΙΚ - 7534 m 3 33,25 106,40

Α.33 72.65 Πετάσματα επιστέγασης OIK-6401 m
2 7 61,50 399,75

Α.34 ΣΧΕΤΙΚΟ Φέρουσα μεταλλική κατασκευή ΟΙΚ - 6104 kg 255 3,65 930,75

Α.35 77.80.02 Χρωματισμοί ΟΙΚ-7785.1 m
2 190 10,20 1.938,00

Α.36 ΣΧΕΤΙΚΟ Υδρορροή ΥΔΡ-6711.1 m 7 14,00 98,00

Α.37 ΣΧΕΤΙΚΟ Οδοστρωσία - ασφαλτικά ΟΔΟ-4521Β m
2 370 26,25 9.712,50

Α.38 Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα ΟΔΟ 2921 m 55 18,42 1.013,10

Α.39 Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων ΟΔΟ 2922 m
2 76 13,80 1.048,80

Α.40 4.07 και 4.08 Χαλικόστρωση περιβάλλοντος χώρου ΥΔΡ-6251 m
2 10 10,50 105,00

Α.41 11.12 Περίφραξη με συρματόπλεγμα ΥΔΡ-6812 m 220 14,90 3.278,00

Α.42 ΣΧΕΤΙΚΟ Ηλεκτροκίνητη ανοιγόμενη ή συρόμενη θύρα OIK-6236 m
2 8 250,00 2.000,00

Α.43.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Στεγανό κάλυμμα από GRP επιφανείας έως 0,30m2 ΥΔΡ-6621.1 m
2 0 780,00 156,00

Α.43.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Στεγανό κάλυμμα από GRP επιφανείας από 0,31m2 έως 0,60m2 ΥΔΡ-6621.1 m
2 3 660,00 1.650,00

Α.43.3 ΣΧΕΤΙΚΟ Στεγανό κάλυμμα από GRP επιφανείας από 0,61m2 έως 1,00m2 ΥΔΡ-6621.1 m
2 3 600,00 1.800,00

Α.44 ΣΧΕΤΙΚΟ Κιγκλιδώματα ασφαλείας από GRP ΥΔΡ 6621.1 m 32 130,00 4.160,00

Α.45 11.01.01 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων ΥΔΡ 6752 kg 170 1,85 314,50

Α.46 ΣΧΕΤΙΚΟ Φυτοκάλυψη ΠΡΣ-Δ1.4 τεμ. 1 4.400,00 4.400,00 93.181,65

Β2.  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΕΣ ΕΕΛ

Γ.  ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ



ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΙΚΗ

ΔΑΠΑΝΗ (€)
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΑ 

ΑΝΑΘΕΩΡ.
ΜΟΝ. ΠΟΣ.

ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 

(€)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α/Τ   

ΜΕΛ.

Α.Τ.    

Y.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

6.2.2 ΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm ΥΔΡ 6711.2 m 4.060 9,30 37.758,00

6.3 ΥΔΡ 12.14

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

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

ΕΝ 12201-2:2003

6.3.3 ΥΔΡ 12.14.01.05 Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.1 m 69 5,60 386,40 38.144,40

8.1 ΗΜ-1 Προμήθεια και εγκατάσταση εν ξηρώ υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων

8.1.22 ΗΜ-1.22 Ονομαστικής παροχής 8m3/h σε 9,6mΣΥ ΗΛΜ 21 τεμ 2 3.750,00 7.500,00

8.2 ΗΜ-2 Υδραυλικά εξαρτήματα αντλιοστασίων

8.2.1 ΗΜ-2.1 Αντλιοστασίων Α/Σ Α-1 ΗΛΜ 84 τεμ 1 1.130,00 1.130,00

8.3 ΗΜ-3 Σωληνώσεις αντλιοστασίων

8.3.1 ΗΜ-3.1 Αντλιοστασίων Α/Σ Α-1 ΗΛΜ 82 τεμ 1 450,00 450,00

8.4 ΗΜ-4 Ηλεκτρικοί πίνακες αντλιοστασιων 

8.4.1 ΗΜ-4.1 Αντλιοστασίων Α/Σ Α-1 ΗΛΜ 52 τεμ 1 3.950,00 3.950,00

8.5 ΗΜ-5 Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων 

8.5.1 ΗΜ-5.1 Αντλιοστασίων τύπου Α ΗΛΜ 87 τεμ 1 4.000,00 4.000,00

8.6 ΗΜ-6 Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίων 

8.6.1 ΗΜ-6.1 Αντλιοστασίων Α/Σ Α-1 ΗΛΜ 46 τεμ 1 1.950,00 1.950,00 18.980,00

Β.1.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Υποβρύχια αντλία τροφοδότησης δεξαμενής SBR ΗΛΜ 21 τεμ. 2 1.650,00 3.300,00

Β.1.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Υποβρύχια αντλία δεξαμενής εξισορρόπησης ΗΛΜ 21 τεμ. 1 1.500,00 1.500,00

Β.1.3 ΣΧΕΤΙΚΟ Υποβρύχια αντλία ιλύος ΗΛΜ 21 τεμ. 1 2.100,00 2.100,00

Β.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Καλαθοεσχάρα - Κάδοι ΗΛΜ 87 τεμ. 1 2.750,00 2.750,00

Β.3.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής εξισορρόπησης ΗΛΜ 21 τεμ. 1 2.600,00 2.600,00

Β.3.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής SBR ΗΛΜ 21 τεμ. 1 3.650,00 3.650,00

Β.3.3 ΣΧΕΤΙΚΟ Υποβρύχιος αναδευτήρας δεξαμενής αποχλωρίωσης ΗΛΜ 21 τεμ. 1 1.700,00 1.700,00

Β.4 ΣΧΕΤΙΚΟ Υπερχειλιστικό θυρόφραγμα (ρυθμιζόμενο) ΗΛΜ 81 τεμ. 1 4.000,00 4.000,00

Β.5.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Σύστημα διάχυσης ΗΛΜ 8 τεμ. 1 2.250,00 2.250,00

Β.5.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Φυσητήρες αέρα αερισμού ΗΛΜ 39 τεμ. 1 6.150,00 6.150,00

Β.5.3 ΣΧΕΤΙΚΟ Σωληνώσεις μονάδας αερισμού
50% ΗΛΜ 5 + 

50% ΗΛΜ 12
τεμ. 1 1.300,00 1.300,00

Β.6 ΣΧΕΤΙΚΟ Σύστημα απόσμησης ΗΛΜ 39 τεμ. 1 5.550,00 5.550,00

Β.7 ΣΧΕΤΙΚΟ Αμμόφιλτρο ΗΛΜ 82 τεμ. 1 28.350,00 28.350,00

Β.8 ΣΧΕΤΙΚΟ Διάταξη και δίκτυο δοσομέτρησης χημικών ΗΛΜ 21 τεμ. 1 7.950,00 7.950,00

Β.9 ΣΧΕΤΙΚΟ Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κίνησης
60% ΗΛΜ 52 + 

40% ΗΛΜ 58
τεμ. 1 12.750,00 12.750,00

Β.10 ΣΧΕΤΙΚΟ Σύστημα αυτόματης λειτουργίας ΗΛΜ 87 τεμ. 1 20.150,00 20.150,00

Β.11.1 ΣΧΕΤΙΚΟ Μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου για αγωγό ως DN 80 ΗΛΜ 87 τεμ. 1 2.250,00 2.250,00

Β.11.2 ΣΧΕΤΙΚΟ Όργανο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου ΗΛΜ 87 τεμ. 1 3.700,00 3.700,00

Β.11.4 ΣΧΕΤΙΚΟ Διακόπτης στάθμης με πλωτήρα ΗΛΜ 87 τεμ. 6 100,00 600,00

Β.11.5 ΣΧΕΤΙΚΟ Όργανο μέτρησης στάθμης με υπερήχους ΗΛΜ 87 τεμ. 1 1.900,00 1.900,00

Β.12 ΣΧΕΤΙΚΟ Βοηθητικός εξοπλισμός και βοηθητικά δίκτυα
50% ΗΛΜ 21 + 

30% ΗΛΜ 63 + 

20% ΗΛΜ 101

τεμ. 1 11.400,00 11.400,00

Β.13 ΣΧΕΤΙΚΟ Η/Μ εξοπλισμός κτιρίου
70% ΗΛΜ 60 + 

20% ΗΛΜ 46 + 

10% ΗΛΜ 19

τεμ. 1 10.750,00 10.750,00 136.650,00

806.583,73

145.185,07

951.768,80

142.765,32

1.094.534,12

5.465,88

1.100.000,00

264.000,00

1.364.000,00
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 
είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, 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 Εργου. 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 λοιπων υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων, 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 (με ενοικίαση ή αγορά), 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. 

 
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, ασφαλτομιγμάτων 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 ποιότητας και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. 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, 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 και των λοιπών όρων 
δημοπράτησης. 

 



 

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  

 
(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. 

 
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), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία. 

 
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 κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

εντός κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και 
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 έντεχνη 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, 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. 

 
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 αμέλεια, 
απρονοησία, 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 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, περιβαλλοντική αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
κατασκευής του Εργου), 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 περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους δημοπράτησης. 



 

 
1.1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 

ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δήμιουργία οπών 
αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που 
παράγονται ως αποτέλεμα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.1.28 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. 

 
1.1.29 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. 

 
1.1.30 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. 

 
1.1.31 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, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην 
Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 
1.1.32 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. 

 
1.1.33 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 ιδιαίτερα 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. 
 

1.1.34 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 τα πάσης 
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Εργου, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, 
προμηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. 
και γενικά 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. 

 
1.5 Οι εργασίες χημικού μηχανικού περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας των επιμέρους άρθρων 
των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών του παρόντος Τιμολογίου. Λαμβάνοντας υπόψη τον 
διαχωρισμό εργασιών, που είναι σήμερα αποδεκτός για εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων στην 
Ελλάδα, έχει γίνει εκτίμηση ότι το 20% της τιμής μονάδας σε όλα τα Άρθρα των 
ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών αφορούν τις εργασίες χημικού μηχανικού.  
1.6  Η δυναμικότητα του εξοπλισμού, που αναφέρονται στα επιμέρους Άρθρα του Τιμολογίου, 
είναι οι ελάχιστες απαιτούμενες. Ο Ανάδοχος μπορεί να επιλέξει εξοπλισμό μεγαλύτερης 
δυναμικότητας, χωρίς αύξηση του εργολαβικού ανταλλάγματος.   
1.7 Οι σωληνώσεις πεδίου και τα εξαρτήματά τους θεωρούνται έργα πολιτικού μηχανικού. Οι 
σωληνώσεις εντός αντλιοστασίων, κτιριακών έργων και δομικών κατασκευών θεωρούνται 
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και σε αυτές περιλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, 
εξαρμωτικά κτλ.), το διακοπτικό υλικό (χειροκίνητες, πνευματικές ή ηλεκτροκίνητες δικλείδες), 
αντεπίστροφα και τα λοιπά εξαρτήματα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.  
1.8. Στις τιμές μονάδας των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών των διαφόρων Άρθρων 
περιλαμβάνονται και όλες οι εργασίες διάτρησης και αποκατάστασης δομικών μερών, η επαναφορά 
των μερεμετιών, τα στηρίγματα στερέωσης ή ανάρτησης, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία 
σύνδεσης για την εγκατάσταση του εξοπλισμού.   

 
 
 
 
 
 
 



 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ  
 

2.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε 
βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών. 
2.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 
προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο 
Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό 
και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
2.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 
επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο 
παρόν και στα λοιπά συμβατικά στοιχειά του έργου, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή 
καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο και στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 
2.4 Εάν το περιεχόμενο ενός επιμέρους Άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε 
μια τιμή μονάδας ή  η σχετική αναφορά σε κάποιο από τα λοιπά συμβατικά τεύχη, ορίζει ότι η εν 
λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου 
Άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται, ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο 
κανενός άλλου Άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 
2.5 Οι τιμές, που αναφέρονται σε ηλεκτρομηχανολογικά έργα και σε έργα επεξεργασίας 
αποβλήτων θεωρείται ότι:  
Ποσοστό ίσο με το 70% αφορά την επιτόπου προμήθεια του εξοπλισμού και υλικών  
Ποσοστό ίσο με 25% πιστοποιείται μετά την πλήρη εγκατάσταση του αντίστοιχου εξοπλισμού και 
την επιτυχή ολοκλήρωση των δοκιμών και ελέγχων της παραγράφου 9.1.(5) της Συγγραφής 
Υποχρεώσεων  
Το υπόλοιπο ποσοστό των ηλεκτρομηχανολογικών έργων και των έργων επεξεργασίας αποβλήτων 
(ίσο με το 5%), πιστοποιείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας «θέση της εγκατάστασης σε 
αποδοτική λειτουργία» και «δοκιμές ολοκλήρωσης».  
 
 
 
  



 

Α1. ΕΚΣΚΑΦΕΣ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 
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 
 
 
 



 

 
Άρθρο  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 ευρώ και εξήντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  20,60 
 
 
Αρθρο  1.4 (ΥΔΡ 6.01.01.03)   Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 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 
            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 ευρώ 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 σκυροδέματος 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 ευρώ και σαράντα ένα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  6,41 
 
 

 
 

Αρθρο  3.1  (ΥΔΡ 3.10) Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη 
περιοχή  Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 
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 ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου.  
 
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 m 
συνολικά, 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 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. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι ευρώ 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. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά  
             Αριθμητικώς:   13,50 
 
 
 
 
ΥΔΡ 3.10.04  Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
 
Αρθρο 3.1.4 (ΥΔΡ 3.10.04.02)   Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6083.2 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά   
  Αριθμητικώς:  13,70 
 
 
 
 
Αρθρο  3.2 (ΥΔΡ 3.11) Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή 
                         Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 
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 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 m 
συνολικά, 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. 
 
Αρθρο 3.2.1 (ΥΔΡ 3.11.01.01) Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφής. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 
           Αριθμητικώς:  25,80 
 
Αρθρο 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. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  32,30 

 
 
 
ΥΔΡ 3.11.04  Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Αρθρο 3.2.3 (ΥΔΡ 3.11.04.01)   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι επτά ευρώ και δέκα λεπτά     
  Αριθμητικώς:  27,10 

 
 



 

 
 
 
 
Αρθρο 3.4  (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 Ωφέλειας τοπικού 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 ευρώ και πενήντα λεπτά 
           Αριθμητικώς:  15,50 
 
 
Αρθρο 3.5  (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 υποχρεωτικός να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 
ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς με χρήση αεροσφυρών και με ή χωρίς 
υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3, 
αποκλειομένης της υποβοήθησης των εργασιών από μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικό εξοπλισμό. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή για πλάτος πυθμένα ορύγματος 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) oρύγματος. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  4,10 
 
 
Αρθρο 3.6  (ΥΔΡ 3.16)  Διάστρωση προιόντων εκσκαφής. 
 

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 3.7 (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. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
4.01.01   Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα επτά ευρώ και είκοσι λεπτά 
             Αριθμητικώς:  47,20 
 
 
Αρθρο 3.8 (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.  
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. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό 
μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, 
ως εξής: 
[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  12,40 
 
 
Αρθρο 3.9 (ΥΔΡ 4.05) Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808 

 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, 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. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο 
αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 
[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική 
έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά 
             Αριθμητικώς:  9,30 
 
 
 
Αρθρο 3.11  (ΥΔΡ 4.07)   Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 

 
Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6253 

 
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. 
▪ 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 ευρώ και είκοσι λεπτά 
             Αριθμητικώς:  12,20 
 
 
Αρθρο 3.12 (ΥΔΡ 4.09)   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 
 
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, 
ήτοι: 
1.  Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη   
3.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   
4.  Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 
5.   Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση  εφαρμογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης   
       



 

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, ανάλογα με το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 
 
4.09.01   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 
5 cm 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα ευρώ και σαράντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  12,40 
 
 
Αρθρο 3.13  (ΥΔΡ 4.10) Ανακατασκευή και επαναφορά καταστρώματος οδού, πεζοδρομίου νησίδας ή 

πλατείας από τσιμεντόπλακες ή άλλου υλικού. 
 

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 ευρώ και ογδόντα λεπτά 
             Αριθμητικώς:  25,80 
 
 
Αρθρο 3.14 (ΥΔΡ 4.11)  Ανακατασκευή και επαναφορά οδού ή πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα 

πάχους 10 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 
 
Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή υπογείου 
δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  
  
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 ευρώ και τριάντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  10,30 
 
 
Αρθρο 3.15 (ΥΔΡ 5.05.02) Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων εντός πόλεως με θραυστό υλικό λατομείου 

της Π.Τ.Π.  Ο-150 
 

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 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος 
που καθορίζονται στην μελέτη. 
 
5.05.02   Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δέκα επτά ευρώ και τριάντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  17,30 
 
 
Αρθρο 3.16 (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 ευρώ και τριάντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  17,30 
 



 

Άρθρο 3.18 (ΝΑΟΔΟ Δ-1)  ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 

 

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 
 
 
 
Αρθρο 4.1 (ΥΔΡ 7.01)     Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6100 

 
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 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:   Δύο και είκοσι λεπτά 

 Αριθμητικώς:  2,20 

 
 
Αρθρο 4.2 (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 

 
  



 

Β1.  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 
 
Άρθρο 4.3 (ΥΔΡ 9.01)      Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 
 
                                         Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 
 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως υδραυλικών 
έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή 
καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια 
κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 
καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και συνδυσμού 
αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση στοιχείων, 
σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών 
τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα 
εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την 

μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των 
υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 
(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με τσιμεντοκονία 
ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής 
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε 
καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, 
μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ και είκοσι λεπτά 
                (Αριθμητικώς): 8,20 
 
 
Άρθρο 4.4  (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 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. 
 
 
4.4.1  (ΥΔΡ 9.10.01)   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 
 
                          Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6323 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα επτά ευρώ 
           Αριθμητικώς:  67,00 
 



 

 
4.4.2  (ΥΔΡ 9.10.03)   Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 
 
                          Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6326 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδομήντα επτά ευρώ 
           Αριθμητικώς:  77,00 
 
 
4.4.3  (ΥΔΡ 9.10.04) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 
                        Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6327 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα δύο ευρώ 
            Αριθμητικώς:  82,00 
 
 
4.4.4  (ΥΔΡ 9.10.05) Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
 
                    Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6329 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα οκτώ ευρώ  
           Αριθμητικώς:  88,00 
 
 
Αρθρο  4.5 (ΥΔΡ 9.23.04)  Προμήθεια και προσθήκη στεγαγωτικού μάζας στο  σκυρόδεμα 

 
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 (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2  
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- αερακτικά (air entraining), 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. 
 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.1  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   πενήντα δύο λεπτά 



 

           Αριθμητικώς:  0,52 
 
 
Άρθρο 4.6  (ΥΔΡ 9.26)     Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού S500  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. 
 
 
 

Ονομ.  
διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 
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 5.3 (ΥΔΡ 11.03) Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 
                                          

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753 
 
Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό χυτοσίδηρο ή 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ    08-07-01-05  "Βαθμίδες 
φρεατίων". 
 
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε οπές που 
διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Δύο και είκοσι λεπτά 
            Αριθμητικώς:  2,20 
 
 
Άρθρο  5.4 (ΟΔΟ Β-33):    Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 εκ. εξωτερικών επιφανειών 
 
                       Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ-6402 
 
Για την πλήρη κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 1,5 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 1,5 εκ. για 
εξωτερικές επιφάνειες. 
 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Τέσσερα και ογδόντα τρία λεπτά 
               (Αριθμητικά) : 4,83 
 

 



 

Άρθρο 5.5 (ΟΔΟ Β-34): Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 εκ. εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 
φρεατίων  

 
                       Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ-6403 
 
Για την πλήρη κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 εκ., με τσιμεντοκονίαμα των 650 χγρ. και 900 χγρ. 
τσιμέντου κοινού (ελληνικού τύπου), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων, 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 900χγρ. 
τσιμέντου ανά μ3 ξηράς άμμου, η δαπάνη επίπασης με τσιμέντο, για επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης 
επιφάνειας και κατά τα λοιπά όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ. 
 
Για φρεάτια που αμείβονται με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των εργασιών τους, σύμφωνα με τα 
αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου, η τιμή του παρόντος άρθρου θα ισχύσει μόνο για τις επιφάνειες που θα 
επιχρισθούν με εντολή της Υπηρεσίας χωρίς να προβλέπεται στα σχετικά άρθρα του Τιμολογίου. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τσιμεντοκονίας πάχους 2,0 εκ. για εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και 
φρεατίων. 

 
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως) : Επτά και ενενήντα τέσσερα λεπτά 
               (Αριθμητικά) : 7,94 

 
 
Άρθρο 5.6 (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 οκτώ λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   1,78 
 
 
Άρθρο 5.7 (ΥΔΡ 10.02.02)      Ταινίες στεγανοποίησης αρμών τύπου Waterstop 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373 
 

Εύκαμπττες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, εσωτερικού τύπου, από  PVC-Ρ 
(πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: συνθετικό ελαστικό), σύμφωνα με 
το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισμένο ελαστομερές υλικό σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 7865-2, ή 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωματωμένες και στερεωμένες περί το μέσον της  διατομής του στοιχείου (τοιχώματα 
και πυθμένες διωρύγων, δεξαμενές, χυτοί επί τόπου οχετοί από σκυρόδεμα κλπ). σύμφωνα με την μελέτη, 
τις οδηγίες του παραγωγού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 "Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από 
σκυρόδεμα (waterstops)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική διαμόρφωση του ξυλοτύπου 
για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις με παράθεση, συγκόλληση 
ή ψυχρό βουλκανισμό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, τα υλικά συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και 
και η απομείωση και φθορά των ταινιών.  
  
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ταινίας, πλήρως τοποθετημένης. 



 

 
10.02.02   Για ταινίες πλάτους 240 mm 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δεκαεπτά και τριάντα λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   17,30 
 
 
Άρθρο 5.8 (ΥΔΡ 11.05.02) Κατασκευές 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 (trash 
racks), 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. 
 
11.05.02 Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία   
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
 
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση ή 
στραντζάρισμα. 
 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δύο και είκοσι λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   2,20 
 
 
 
Άρθρο 5.9 (ΥΔΡ 11.06)   Αμμοβολή χαλυβδίνων κατασκευών 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
 
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση ποιότητας SA 2 
½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή 
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
  
Επισημαίνεται ότι η αμμοβολή των κατασκευών προ της εφαρμογής των στρώσεων αντιδιαβρωτικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική. 
 



 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Είκοσι λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   0,20 
 
 
Άρθρο 5.10 (ΥΔΡ 11.07)   Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
 
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των στοιχείων τους 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για την τελική 
συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή 
προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των 
στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
 
11.07.01  Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής 
βάσεως 
 
Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής απόχρωσης 
για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται μετά την 
αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δώδεκα λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   0,12 
 
 
Άρθρο 5.11 (ΥΔΡ 11.08) Βαφή χαλυβδίνων κατασκευών 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
 
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος 
ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".    
 
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
 
11.08.02  Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή με επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό. 
 
Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-

02-01. Ενδεικτικώς με χρήση και στις δύο στρώσεις με αμινικού υλικού καθαρής εποξειδικής 
ρητίνης, δύο συστατικών 

 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Είκοσι τρία λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   0,23 
 
 
Άρθρο 5.12 (ΥΔΡ 11.09)   Συναρμολόγηση - εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
 



 

Το παρόν άρθρο αναφέρεται στην τελική συναρμολόγηση επί τόπου του έργου και την 
τοποθέτηση/εγκατάσταση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θεσεις, μεταλλικών κατασκευών που έχουν 
προσκομισθεί έτοιμες ή ημιέτοιμες από το εργοστάσιο και έχουν ήδη βαφεί. 
 
Συμπεριλαμβάνονται η απασχόληση ειδικευμένου προσωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών διατάξεων, τα 
απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικές κατασκευές για την ανέγερση, η χρήση γρύλλων και ναυτικών κλειδιών, 
οι απαιτούμενες αγκυρόβιδες, το μη μή συρρικνούμενο κονίαμα για την έδραση των πελμάτων ή την πάκτωση 
στοιχείων στο σκυρόδεμα, η λήψη μέτρων ασφαλείας και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στην βαφή των 
στοιχείων της κατασκευής κατά την εκτέλεση των εργασιών.  
 
Τα τυχόν απαιτούμενα υστερόχυτα σκυροδέματα (σκυροδέματα δευτέρου σταδίου), επιμετρώνται και 
τιμολογούνται ιδιαίτερα, με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή για την τοποθέτηση και ρύθμιση θυροφραγμάτων και συσκευών ελέγχου 
ροής ανοικτών διωρύγων, εργασίες οι οποίες τιμολογούνται με βάση το άρθρο ΥΔΡ 11.10 (ανάλογα με το 
βάρος της κατασκευής). 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) κατασκευής με βάση αναλυτικούς υπολογισμούς ή ζύγιση 
 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Είκοσι τρία λεπτά 
             (Αριθμητικά) :   0,23 
 
 
 
Αρθρο  7.1 Τυπικά φρεάτια αποχετεύσεως ακαθάρτων  
 
                         Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ 6329 +  50% ΥΔΡ 6311 
 
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. 
 
7.1.1   Τυπικό φρεάτιο ακαθάρτων  Τύπου  Τ1 με λαιμό 



 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως :   Χίλια επτακόσια  
           Αριθμητικώς :   1700,00 
 
7.1.2   Τυπικό φρεάτιο ακαθάρτων  Τύπου  Τ2 χωρίς λαιμό 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως :   Χίλια πεντακόσια 
           Αριθμητικώς :   1500,00 
 
 
Αρθρο  7.6 Τυπικό καταληκτικό φρεάτιο θραύσεως πίεσης  
 
                         Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ 6329 +  50%ΥΔΡ6311 
 
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. 
 
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. 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   Χίλια τριακόσια 
            Αριθμητικώς :    1300,00 
  



 

 

Γ. ΑΓΩΓΟΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 
 
 
Αρθρο 6.2 (ΥΔΡ 12.10)  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401-1 
 
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". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 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. 
. 
 
 
6.2.2 (ΥΔΡ 12.10.04)   Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ= 200 mm 
 
                                 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννιά και τριάντα λεπτά 
           Αριθμητικώς:  9,30 
 
 
 
 
Αρθρο 6.3  (ΥΔΡ 12.14) Πλαστικοί σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 
 
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 (Standard Dimension Ratio: 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 -peelable layer). 



 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  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  
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 (peelaable layer) 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 (butt welding) 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: 
 
 
 
6.3.3 (ΥΔΡ 12.14.01.05)   Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε και εξήντα λεπτά 
            Αριθμητικώς:  5,60 
  



 

 
 
 

Δ1. ΕΡΓΑ Η/Μ ΔΙΚΤΥΟΥ 

 
 
ΆΡΘΡΟ 8.1 (ΗΜ-1): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝ ΞΗΡΩ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ 

(Άρθρο για αναθεώρηση ΗΛΜ 21) 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων με 

φυγοκεντρική αντλία, ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, το σύστημα 

εγκατάστασης και συνδέσεως με τον καταθλιπτικό αγωγό (pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και 

ανάρτησης, πλήρους με όλα τα αναγκαία υλικά, μικροϋλικά και δαπάνες που απαιτούνται για την καλή 

εγκατάσταση και ομαλή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το μηχανικό-υδραυλικό ή ηλεκτροκίνητο σύστημα ανάδευσης του υγρό στον 

θάλαμο (ανηγμένο ανά αντλία), το ενσωματωμένο καλώδιο τροφοδοσίας, τα στηρίγματα στερέωσης, οι 

εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό 

και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η 

σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου αντλητικού συγκροτήματος  
 

ΗΜ-1.22. Ονομαστικής παροχής 8m3/h σε 9,6mΣΥ 

Ευρώ (Αριθμητικώς): 3.750,000 

 (Ολογράφως) Τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα 
 
 
 
ΆΡΘΡΟ 8.2 (ΗΜ-2): ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

(Άρθρο για αναθεώρηση ΗΛΜ 84) 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές όλων των απαιτούμενων 
υδραυλικών εξαρτημάτων κατάλληλης διαμέτρου, πλην αντλιών και σωληνώσεων, εντός του αντίστοιχου 
αντλιοστασίου, ήτοι: 

• Δικλείδες διακοπής (βάνες) τύπου σύρτου, ελαστικής έμφραξης, 10atm 

• Αερεξαγωγός διπλής ενέργειας παλινδρομικού τύπου, 10atm 

• Δικλείδες αντεπιστροφής τύπου σφαίρας, 10atm 

Όλα τα υλικά και εξαρτήματα θα είναι χυτοσιδηρά, άριστης ποιότητας μετά των υλικών και μικροϋλικών 
συνδέσεως με τις αντίστοιχες σωληνώσεις παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του 
έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένων εξαρτημάτων ενός αντλιοστασίου. 

ΗΜ-2.1. Αντλιοστασίων Α/Σ  Α-1 

Ευρώ (Αριθμητικώς): 1.130,00 

 (Ολογράφως) Χίλια εκατό τριάντα 
 
 
 
 



 

ΆΡΘΡΟ 8.3 (ΗΜ-3): ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 

(Άρθρο για αναθεώρηση ΗΛΜ 82) 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαιτούμενων χαλύβδινων σωληνώσεων εντός 

του αντίστοιχου αντλιοστασίου μέχρι 0,5 m από το εξωτερικό μέρος του εξωτερικού τοιχίου καθενός, ήτοι 

των σωληνώσεων κατάθλιψης των δύο αντλητικών συγκροτημάτων, του αγωγού εκκενώσεως, του κοινού 

καταθλιπτικού αγωγού, όλων των τμημάτων αυτών με φλάντζες αναλόγου διατομής, 

συμπεριλαμβανομένων όλων των ειδικών τεμαχίων αυτών (καμπύλες, ταυ κ.λπ.) μετά των υλικών και 

μικροϋλικών συνδέσεως με τα υδραυλικά εξαρτήματα, τις αντλίες και τον υπόλοιπο εξοπλισμό για πλήρη 

και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένων σωληνώσεων ενός αντλιοστασίου. 

ΗΜ-3.1. Αντλιοστασίων Α/Σ Α-1 

Ευρώ (Αριθμητικώς): 450,00 

 (Ολογράφως) Τετρακόσια πενήντα 
 
 
ΆΡΘΡΟ 8.4 (ΗΜ-4): ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  

(Άρθρο για αναθεώρηση ΗΛΜ 52) 

Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης, τύπου 

ερμαρίου, επίτοιχου, στεγανού, πλήρως συρματωμένου και συναρμολογημένου, κατάλληλου για 

εσωτερική εγκατάσταση, με όλα τα απαιτούμενα όργανα, ήτοι σύστημα διανομής, αυτόματους διακόπτες, 

ασφάλειες, εκκινητές αντλητικών συγκροτημάτων (διακόπτης αστέρα-τριγώνου ή ομαλός εκκινητής ή 

αυτόματος διακόπτης ισχύος, επιλογικός διακόπτης, μπουτόν, λυχνίες κλπ), μικροαυτόματους 

τροφοδοσίας γραμμών, ηλεκτρονόμους (ρελέ) ισχύος, όργανα ένδειξης, όργανα επιτήρησης, 

μετασχηματιστές ισχύος κλπ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 

σύνδεση, δοκιμές και λοιπές δαπάνες για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την προσκόμιση, εγκατάσταση, δοκιμές και όλες τις δυνατότητες 

χειρισμών, ενδείξεων, προστασιών, διασυνδέσεων κλπ. που προδιαγράφονται, οι εργασίες διάτρησης και 

αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, τα στηρίγματα στερέωσης ή ανάρτησης, 

ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, ρύθμισης και στήριξης για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου πίνακα. 

ΗΜ-4.1. Αντλιοστασίων Α/Σ Α-1 

Ευρώ (Αριθμητικώς): 3.950,00 

 (Ολογράφως) Τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα 
 
 
 
ΆΡΘΡΟ 8.5 (ΗΜ-5): ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  

(Άρθρο για αναθεώρηση ΗΛΜ 87) 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος αυτόματης και εναλλάξ 

λειτουργίας βάσει στάθμης υγρού θαλάμου δεξαμενής αναρρόφησης ακαθάρτων των αντλιοστασίων με 

δύο υποβρύχιες αντλίες, το οποίο θα περιλαμβάνει τη μονάδα αυτοματισμού (με μικροεπεξεργαστή, 

τροφοδοτικό, θύρες I/O κλπ), τους διακόπτες στάθμης, τις καλωδιώσεις σύνδεσής τους και θα ενσωματωθεί 

στον ηλεκτρικό πίνακα του αντίστοιχου αντλιοστασίου, ώστε να λειτουργεί πλήρως και κανονικά σύμφωνα 

με τις Προδιαγραφές των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του έργου, δηλαδή προμήθεια, 



 

προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου συστήματος αυτόματης λειτουργίας. 

ΗΜ-5.1. Αντλιοστασίων τύπου Α 

Ευρώ (Αριθμητικώς): 4.000,00 

 (Ολογράφως) Τέσσερις χιλιάδες  
 
 
ΆΡΘΡΟ 8.6 (ΗΜ-6): ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ  

(Άρθρο για αναθεώρηση ΗΛΜ 46) 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλης της ηλεκτρικής εγκατάστασης κίνησης και φωτισμού 

του υπόγειου τμήματος και του οικίσκου (όπου εφαρμόζεται) κάθε αντλιοστασίου πλην του ηλεκτρικού 

πίνακα, ήτοι τους κάθε τύπου αγωγούς τροφοδοσίας του κύριου και του βοηθητικού μηχανολογικού 

εξοπλισμού από τον ηλεκτρικό πίνακα ως το μηχάνημα ή συσκευή, τα υλικά όδευσης και προστασίας των 

καλωδίων, τα τρίγωνα γειώσεως, την αντικεραυνική προστασία και όλων των ηλεκτρολογικών υλικών που 

απαιτούνται για την εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση της μονάδας, σύμφωνα με τα σχέδια της 

μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου. 

Στη τιμή περιλαμβάνονται τα κάθε τύπου φωτιστικά σώματα, οι γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες και οι 

πλαστικοί σωλήνες προστασίας καλωδίων, οι εσχάρες, οι ρευματοδότες, οι διακόπτες φωτισμού, τα κυτία 

διακλάδωσης, οι εργασίες διάτρησης και αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των 

μερεμετιών, τα στηρίγματα και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης και στήριξης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης σε λειτουργία. 

ΗΜ-6.1. Αντλιοστασίων Α/Σ Α-1 

Ευρώ (Αριθμητικώς): 1.950,00 

 (Ολογράφως) Χίλια εννιακόσια πενήντα 
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Α2.  ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΕΛ 

 

Α.  ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

Άρθρο Α.1: Εκσκαφή και μεταφορά ακαταλλήλων εδαφών  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΔΟ-1110 

Εκσκαφή και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών και ακαταλλήλων επιφανειακών 
στρώσεων οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο Α-1 του Τιμολογίου έργων οδοποιίας του 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3] εκσκαφών. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,30  

(ολογράφως): Δυο ευρώ και τριάντα λεπτά 

- Άρθρο Α.2: Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΔΟ-1123Α 

Γενική εκσκαφή και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και  κλίσεως πρανών, που πραγματοποιούνται 
με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο ή και με τα χέρια, σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο Α-2 του Τιμολογίου έργων οδοποιίας του 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3] εκσκαφών. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,60  

(ολογράφως): Δυο ευρώ και εξήντα λεπτά 

- Άρθρο Α.3: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6054 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες−ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού,  με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με τη 
μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 
3.17 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3] εκσκαφής   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 4,00  

(ολογράφως): Τέσσερα ευρώ  

Άρθρο Α.4: Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες σε 
οποιοδήποτε βάθος   

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6018.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων, σε οποιοδήποτε βάθος, σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές 
της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 3.10 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του 
ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3]   
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 9,42 

(ολογράφως): Εννέα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά 

Άρθρο Α.5: Επίχωση με θραυστό υλικό  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6068 

Επίχωση κάθε είδους ορυγμάτων με θραυστό αμμοχάλικο της Π.Τ.Π. Ο−150, σύμφωνα με τη μελέτη, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 5.05 του 
Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ. Ο βαθμός συμπυκνώσεως δεν πρέπει να είναι κατώτερος 
από 95%. (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3] συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 13,50 

(ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

Άρθρο Α.6: Επιχώσεις τεχνικών έργων   

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6068 

Επιχώσεις τεχνικών έργων με υλικά προσκομισθέντα επί τόπου ή με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, 
σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με το Άρθρο 5.01 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ. Ο βαθμός συμπυκνώσεως δεν πρέπει 
να είναι κατώτερος από 95%. (Τροποποιημένη δοκιμασία PROCTOR) 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3] συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 0,62 

(ολογράφως): Εξήντα δύο λεπτά 

Άρθρο Α.7: Επιχώσεις οδοποιίας  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΔΟ-1530 

Κατασκευή επιχώματος οδού με υλικά προσκομισθέντα επί τόπου ή με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών, 
σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με το Άρθρο Α-20 του Τιμολογίου έργων Οδοποιίας του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3] συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1,10 

(ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά 

Άρθρο Α.8: Αντλήσεις υδάτων   

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6106 

Άντληση υδάτων, σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 6.01 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.    

Τιμή ανά ώρα [h] λειτουργίας 
αντλητικού συγκροτήματος.Τιμή 
εφαρμογής  

(€): 3,70 

(ολογράφως): Τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
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 Β2.  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΕΛ 

Άρθρο Α.9: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6301 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με 
το Άρθρο 9.01 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2] αναπτύγματος επιφανείας 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 8,20 

(ολογράφως): Οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 

Άρθρο Α.10: Διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6304 

Πρόσθετη τιμή για την διαμόρφωση επιμελημένων τελειωμάτων σκυροδέματος κατηγορίας F2, σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 9.06 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Πρόσθετη τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2] αναπτύγματος επιφανείας 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 6,50 

(ολογράφως): Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

Άρθρο Α.11: Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-3841 

Ξυλότυποι επιπέδων ή καμπύλων επιφανειών για την διαμόρφωση εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων 
(κατηγορίας F3), σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 38.13 του Τιμολογίου 
Οικοδομικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2] αναπτύγματος επιφανείας 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 20,25 

(ολογράφως): Είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Άρθρο Α.12: Σκυροδέματα    

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος με την διάστρωση, χρήση 
αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού, περιλαμβανομένων των πάσης 
φύσεως προσθέτων (στεγανοποιητικό μάζας, ρευστοποιητικών, επιβραδυντικών πήξεως κτλ.), σύμφωνα 
με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το 
Άρθρο 9.10 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Άρθρο Α.12.1: Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6323 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 67,00 

(ολογράφως): Εξήντα επτά ευρώ  

Άρθρο Α.12.2: Σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6325 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3]   
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 72,00 

(ολογράφως): Εβδομήντα δύο ευρώ 

 

Άρθρο Α.12.3: Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6329 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 105,60 

(ολογράφως): Εκατό πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά 

Άρθρο Α.13: Λιθόδεμα    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6321 

Λιθόδεμα για θεμελιώσεις ή χυτές κατασκευές ανωδομών σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας, από σκυρόδεμα C8/10 με αδρανή προελεύσεως λατομείου, και λίθους λατομείου, σύμφωνα με 
την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 
9.14 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 57,00 

(ολογράφως): Πενήντα επτά ευρώ 

Άρθρο Α.14: Χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6311 

Χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφορτώσεις, μεταφορά επί τόπου, κοπή, 
κατεργασία, διαμόρφωση, τοποθέτηση στο έργο κτλ., σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 9.26 του Τιμολογίου Υδραυλικών 
έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο [kg]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1,01 

(ολογράφως): Ένα ευρώ και ένα λεπτό 

Άρθρο Α.15: Στεγάνωση σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6370 

Στεγάνωση στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με εύκαμπτο τσιμεντοειδές, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 10.22 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 20,60 

(ολογράφως): Είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά 

Άρθρο Α.16: Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2411 

Μόνωση επιφανειών σκυροδέματος με διπλή ασφαλτική επάλειψη, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο Β-36 του Τιμολογίου 
έργων Οδοποιίας του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 1,74 

(ολογράφως): Ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

Άρθρο Α.17: Εποξειδική βαφή επιφανειών σκυροδέματος  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7903 

Εποξειδική βαφή επιφανειών σκυροδέματος, με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
προδιαγραφές του προμηθευτή του χρησιμοποιούμενου υλικού της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, δηλαδή 
προεργασία, καθαρισμός επιφανείας, προμήθεια των υλικών και εφαρμογή τους.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 20,50 

(ολογράφως): Είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά  

Άρθρο Α.18: Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6069 

Διάστρωση και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο λατομείου, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 5.07 του Τιμολογίου 
Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο [m3]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 13,20 

(ολογράφως): Δεκατρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

Άρθρο Α.19: Προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6327 

Πλήρης και έντεχνη κατασκευή προκατασκευασμένου φρεατίου επίσκεψης (ή και συμβολής αγωγών) 
αγωγού ακαθάρτων, ανεξαρτήτως βάθους και σε οποιοδήποτε έδαφος, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές, τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα 
λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 16.14 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ.]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1.290,00 

(ολογράφως): Χίλια διακόσια ενενήντα ευρώ  

 

Άρθρο Α.20: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, Φ200 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6711.2 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC σειράς 41, διαμέτρου Φ200, σύμφωνα την μελέτη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 12.10 του Τιμολογίου 
Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 9,30 

(ολογράφως): Εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά 
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Άρθρο Α.21: Σωλήνες από πολυαιθυλένιο  

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο, σύμφωνα την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 12.14 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Άρθρο Α.21.1: Διαμέτρου Φ25  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6621.1 

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,20 

(ολογράφως): Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά 

Άρθρο Α.21.2: Διαμέτρου Φ40 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ-6621.1 

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 3,50 

(ολογράφως): Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

Άρθρο Α.22: Οπτοπλινθοδομές  

Τοιχοποιία από οπτοπλινθοδομή (υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής), με διάκενους τυποποιημένους 
οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και οποιαδήποτε στάθμη εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα 
με το Άρθρο 46.01 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Άρθρο Α.22.1: Δρομική τοιχοποιία  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-4622.1 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 22,50 

(ολογράφως): Είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 

Άρθρο Α.22.2: Μπατική τοιχοποιία  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-4623.1 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 33,50 

(ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

Άρθρο Α.22.3: Διπλή δρομική τοιχοποιία με θερμομόνωση  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-4622.1 

Διπλή δρομική τοιχοποιία με θερμομόνωση από φύλλα εξηλασμένης πολυστερίνης ελάχιστου πάχους 5cm 
με στερέωση αυτών 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 56,80 

(ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Άρθρο Α.23: Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα   

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, ελάχιστου πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
διαστρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 
71.22 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 14,00 

(ολογράφως): Δεκατέσσερα ευρώ 

Άρθρο Α.24: Περσιδωτά πετάσματα    

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-7813 

Περσιδωτά πετάσματα, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, 
κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 78.13 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 25,90 

(ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά    

Άρθρο Α.25: Επιστρώσεις δαπέδου με κεραμικά πλακίδια    

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-7331 

Επιστρώσεις δαπέδου με κεραμικά πλακίδια οποιονδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 73.33 του 
Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 36,00 

(ολογράφως): Τριάντα έξι ευρώ 

Άρθρο Α.26: Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-7326.1 

Περιθώρια (σουβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων, μονόχρωμα ή 
έγχρωμα, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά 
σύμφωνα με το Άρθρο 73.35 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]  Τιμή 
εφαρμογής  

(€): 4,50 

(ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Άρθρο Α.27: Βιομηχανικό δάπεδο  

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΟΙΚ-7326.1 

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα τριών στρώσεων, 
συνολικού πάχους 8mm – 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση ανάγλυφη, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
τεχνικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά 
τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 73.93 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 56,00 

(ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ  

Άρθρο Α.28: Στεγάνωση δώματος  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7912 

Στεγάνωση δώματος, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές της 
προμηθεύτριας εταιρείας και τις εντολές της Υπηρεσίας 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 41,80 

(ολογράφως): Σαράντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Άρθρο Α.29: Θύρες αλουμινίου  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6502 

Θύρες από θερμομονωτικό πάνελ αλουμινίου, οποιωνδήποτε διαστάσεων, δίφυλλες ή μονόφυλλες με ή 
χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή/και περσίδες, ανοιγόμενες, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με την μελέτη, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 65.05 του 
Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Στη τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες και οι δαπάνες για την κατασκευή της ψευτόκασας, τη προμήθεια και 
εγκατάσταση των μηχανισμών ασφάλειας και λειτουργίας, οι δαπάνες εγκατάστασης των ελαστικών 
παρεμβυσμάτων και ταινιών καθώς και όλων των μικροϋλικών που προβλέπονται από τις προδιαγραφές 
του παραγωγού, καθώς και οι δαπάνες για την βαφή του αλουμινίου.   

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 190,00 

(ολογράφως): Εκατό ενενήντα ευρώ  

Άρθρο Α.30: Ρολά αλουμινίου  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6532 

Ρολό αλουμινίου ενδεικτικού τύπου Λυρίτη (Α100), με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας αντοχής και μόνωσης, 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις εντολές της Υπηρεσίας.  

Το ρολό θα είναι κατασκευασμένο από διελασμένα προφίλ αλουμινίου διπλού τοιχώματος που 
αρθρώνονται μεταξύ τους. Η διέλαση του αλουμινίου θα  επιτρέπει τη δημιουργία άριστων αθρώσεων που 
βοηθούν στην ομαλότερη και πιο αθόρυβη λειτουργία. Το πάχος κάθε τοιχώματος αλουμινίου θα είναι 
1,5mm, ενώ το συνολικό πάχος του διπλού τοιχώματος είναι 20mm. Η λειτουργία του ρολού θα γίνεται 
ηλεκτροκίνητα .Το ρολό  θα κινείται μέσα σε κατάλληλους οδηγούς, οι οποίοι φέρουν στις άκρες τους 
λάστιχο και βουρτσάκι. Το τελευταίο προφίλ του ρολού θα είναι ενισχυμένο για μεγαλύτερη στιβαρότητα και 
θα φέρει στο κάτω μέρος λάστιχο στεγάνωσης στο σημείο επαφής με το δάπεδο. Το ρολό πρέπει να 
διαθέτει κουτί καλύψεως από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,25mm, βαμμένο στο ίδιο χρώμα με το 
ρολό, με ηλεκτροστατική βαφή. 

Προμήθεια μαζί με τον ηλεκτρικό μηχανισμό και τους οδηγούς κίνησης, τοποθέτηση, ηλεκτρική διασύνδεση, 
περιλαμβανομένων των εργασιών διάτρησης και αποκατάστασης δομικών μερών, την επαναφορά των 
μερεμετιών κτλ. ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, σύμφωνα με την μελέτη και 
τις τεχνικές προδιαγραφές.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 330,00 

(ολογράφως): Τριακόσια τριάντα ευρώ 

Άρθρο Α.31: Υαλοστάσια αλουμινίου  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6523 

Υαλοστάσια αλουμινίου, οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 
(πλαισίου), ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα, με διπλούς υαλοπίνακες συνολικού πάχους 
18mm, πλήρως τοποθετημένους, στερεωμένους με πλαστικά παρεμβύσματα, περιλαμβανομένης της 
δαπάνης των παρεμβυσμάτων, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της 
Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα Άρθρα 65.17 και 76.27 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]  
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 252,70 

(ολογράφως): Διακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Άρθρο Α.32: Ποδιές παραθύρων   

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7531 

Ποδιές παραθύρων από σκληρό μάρμαρο πάχους 2cm και πλάτους έως 35 cm, με την μόρφωση εγκοπής 
(ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο τους, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 75.31 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων 
του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 33,25 

(ολογράφως): Τριάντα τρία ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Άρθρο Α.33: Πετάσματα επιστέγασης    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6401 

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα επίπεδη, 
τραπεζοειδή ή αυλακωτή, και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη, σύμφωνα 
με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας και τις εντολές 
της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 72.65 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων του 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 61,50 

(ολογράφως): Εξήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Άρθρο Α.34: Φέρουσα μεταλλική κατασκευή     

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6104 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου και διαστάσεων, σε 
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος και το δάπεδο εργασίας. Στη τιμή περιλαμβάνεται η 
αντιδιαβρωτική προστασία (αμμοβολή, θερμό γαλβάνισμα και βαφή με χρώματα υψηλής ανθεκτικότητας 
στις καιρικές συνθήκες και σε υγρό περιβάλλον για πενταετή εγγύηση βαφής), σύμφωνα με την μελέτη, τις 
τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 61.06 του 
Τιμολογίου Οικοδομικών έργων και των Άρθρων 11.06, 11.07 και 11.08 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων 
του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο [kg]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 3,65 

(ολογράφως): Τρία ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά 

Άρθρο Α.35: Χρωματισμοί      

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7785.1 

Χρωματισμοί επί εξωτερικών ή εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα σε δύο 
στρώσεις, χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, δηλαδή προετοιμασία των επιφανειών,  αστάρωμα και 
εφαρμογή δύο στρώσεων πλαστικού ακρυλικού χρώματος, σε οποιοδήποτε ύψος από τα δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας και τις 
εντολές της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 77.80 του Τιμολογίου Οικοδομικών έργων 
του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]  
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 10,20 

(ολογράφως): Δέκα ευρώ και είκοσι λεπτά 

Άρθρο Α.36: Υδρορροή      

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6428 

Υδρορροή, οιασδήποτε διατομής, πλήρως τοποθετημένη με σχάρα αλουμινίου, ειδικά τεμάχια (καμπύλες, 
σύνδεσμοι κτλ.), στηρίγματα κτλ., σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της 
Υπηρεσίας.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 14,00 

(ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ 

Άρθρο Α.37: Οδοστρωσία – Ασφαλτικά       

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-4521Β 

Κατασκευή ασφαλτικού οδοστρώματος από μία στρώση υπόβασης της ΠΤΠ-0150 πάχους 10cm, μία 
στρώση βάσης της ΠΤΠ-0155, πάχους 10cm, ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση 
της ΠΤΠ-Α265 πάχους 5cm 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 26,25 

(ολογράφως): Είκοσι έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 

Άρθρο Α.38: Πρόχυτα κράσπεδα        

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2921 

Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα, 
περιλαμβανόμενης και της βάσης έδρασης, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
εντολές της Υπηρεσίας κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο Β-51 του Τιμολογίου έργων οδοποιίας του 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 18,42 

(ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ και σαράντα δυο λεπτά 

Άρθρο Α.39: Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων        

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΔΟ-2922 

Πλήρης πλακόστρωση οποιασδήποτε επιφανείας πεζοδρομίων, με τσιμεντένιες πλάκες βαριάς 
κυκλοφορίας (κατηγορίας Ι) πάχους 5cm, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές 
της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο Β-52 του Τιμολογίου έργων οδοποιίας του ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 13,80 

(ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 
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Άρθρο Α.40: Χαλικόστρωση περιβάλλοντος χώρου         

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6251 

Χαλικόστρωση περιβάλλοντος χώρου με αμμοχάλικο, περιλαμβανόμενης της προμήθειας και μεταφοράς 
του από οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της 
Υπηρεσίας κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα Άρθρα 4.07 και 4.08 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του 
ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 10,50 

(ολογράφως): Δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Άρθρο Α.41: Περίφραξη         

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6812 

Περίφραξη από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα και με πασσάλους στηρίξεως από φυγοκεντρικό 
σκυρόδεμα σε αποστάσεις 2,0 m περίπου και βάσεις από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, σύμφωνα με την 
μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 
11.12 του Τιμολογίου Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 14,90 

(ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

Άρθρο Α.42: Ηλεκτροκίνητη ανοιγόμενη ή συρόμενη θύρα          

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6236 

Ηλεκτροκίνητη ανοιγόμενη ή συρόμενη θύρα οποιωνδήποτε διαστάσεων, από χαλύβδινα προφίλ, 
βιομηχανικής προέλευσης, πλήρως τοποθετημένη, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις 
προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας και τις εντολές της Υπηρεσίας.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 250,00  

(ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ 

Άρθρο Α.43: Στεγανό κάλυμμα φρεατίου ελαφρού τύπου από GRP          

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6621.1 

Στεγανό κάλυμμα τύπου sandwich αποτελούμενο από φύλλα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη 
ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και επίστρωση από ειδική πολυουρεθανική βαφή για προστασία από την 
υπεριώδη ακτινοβολία και ειδική αντιολισθητική σχεδίαση, με πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες υλικό, 
πλαίσιο από GRP με αγκύρια πάκτωσης, ανθεκτικό στα χημικά, με ανοξείδωτες χειρολαβές, πλήρως 
τοποθετημένο, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές της 
προμηθεύτριας εταιρείας. 

Άρθρο Α.43.1: Επιφανείας έως 0,30m2  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 780,00 

(ολογράφως): Επτακόσια ογδόντα ευρώ 

Άρθρο Α.43.2: Επιφανείας από 0,31m2 έως 0,60m2  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 660,00 

(ολογράφως): Εξακόσια εξήντα ευρώ 

Άρθρο Α.43.3: Επιφανείας από 0,61m2 έως 1,00m2  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m2]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 600,00 

(ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 

Άρθρο Α.44: Κιγκλιδώματα από GRP          

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6621.1 

Κιγκλιδώματα από κυκλικά προφίλ από πολυεστερική ισοφθαλική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού, 
ανθεκτικά στα χημικά, αποτελούμενα από ορθοστάτες κυκλικής διατομής 50mm, δύο οριζόντιους ράβδους 
κυκλικής διατομής 50mm και παραπέτο ύψους 100mm, πλήρως τοποθετημένα, σύμφωνα με την μελέτη, 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο [m]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 130,00 

(ολογράφως): Εκατό τριάντα ευρώ 

Άρθρο Α.45: Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων           

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6572 

Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, πλήρως τοποθετημένα, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις εντολές της Υπηρεσίας κατά τα λοιπά σύμφωνα με το Άρθρο 11.01 του Τιμολογίου 
Υδραυλικών έργων του ΥΠΟΜΕΔΙ. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο [kg]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1,85 

(ολογράφως): Ένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

Άρθρο Α.46: Φυτοκάλυψη            

Κωδικός Αναθεώρησης: ΠΡΣ-Δ1.4 

Φυτοκάλυψη περιβάλλοντος χώρου με συνδυασμό δυο επιπέδων φύτευσης με δένδρα όπως ελιά, 
χαρουπιά και πουρνάρι και με ενδημικούς θάμνους όπως ασφάκα, ελίχρυσο, λεβάντα, φασκόμηλο, 
δίκταμος, λυχναράκι  και έβενος, περιλαμβανομένης της διάστρωσης με οργανικό χώμα και της κατασκευής 
του δικτύου άρδευσης με σταλακτηφόρους, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
εντολές της Υπηρεσίας.  

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ.]   

Τιμή εφαρμογής  
(€): 4.400 

(ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
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Β.  ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ / ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  

Δ2.  ΕΡΓΑ ΗΜ ΕΕΛ 

 

- Άρθρο Β.1: Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων με 
φυγοκεντρική αντλία, ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, το σύστημα 
εγκατάστασης, το σύστημα σύνδεσης με τον καταθλιπτικό αγωγό (pedestal), τους οδηγούς ανέλκυσης και 
ανάρτησης, πλήρους με όλα τα αναγκαία υλικά, μικροϋλικά και δαπάνες που απαιτούνται για την καλή 
εγκατάσταση και ομαλή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το ενσωματωμένο καλώδιο τροφοδοσίας, τα στηρίγματα στερέωσης, οι 
εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό 
και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η 
σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένου συγκροτήματος. 

- Άρθρο Β.1.1: Αντλία τροφοδότησης δεξαμενής SBR  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1.650,00 

(ολογράφως): Χίλια εξακόσια πενήντα 

- Άρθρο Β.1.2: Αντλία δεξαμενής εξισορρόπησης  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1.500,00 

(ολογράφως): Χίλια πεντακόσια 

- Άρθρο Β.1.3: Αντλία ιλύος  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2.100 

(ολογράφως): Δύο χιλιάδες εκατό 

- Άρθρο Β.2: Καλαθοεσχάρα – Κάδοι 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές ενός εσχαρόκαδου 
κατασκευασμένου εξ’ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, με διάκενα όπως αναφέρονται στην Τεχνική 
Περιγραφή, εγκατεστημένου στο ειδικό φρεάτιο, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας ανάρτησης, των 
οδηγών ράβδων, των ράβδων συγκράτησης και κάθε εργασίας με τα υλικά και μικροϋλικά για την 
εγκατάστασή του, της δοκιμής και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης δύο κάδοι αποκομιδής των εσχαρισμάτων, τα στηρίγματα στερέωσης, 
οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, 
μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η 
εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένης καλαθοεσχάρας και παράδοσης δύο κάδων. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2.750,00 

(ολογράφως): Δύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα  
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- Άρθρο Β.3: Υποβρύχιοι αναδευτήρες 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός υποβρύχιου αναδευτήρα οριζόντιου άξονα με 
ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, το σύστημα εγκατάστασης και 
στήριξης, τους οδηγούς ανέλκυσης και ανάρτησης, πλήρους με όλα τα αναγκαία υλικά, μικροϋλικά και 
δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και ομαλή σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την 
Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται το ενσωματωμένο καλώδιο τροφοδοσίας, τα στηρίγματα στερέωσης, οι 
εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό 
και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η 
σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένου υποβρύχιου αναδευτήρα. 

- Άρθρο Β.3.1: Αναδευτήρας δεξαμενής εξισορρόπησης  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2.600,00 

(ολογράφως): Δύο χιλιάδες εξακόσια 

- Άρθρο Β.3.2: Αναδευτήρας δεξαμενής SBR 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 3.650,00 

(ολογράφως): Τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα 

- Άρθρο Β.3.3: Αναδευτήρας δεξαμενής αποχλωρίωσης 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1.700,00 

(ολογράφως): Χίλια επτακόσια 

- Άρθρο Β.4: Υπερχειλιστικό θυρόφραγμα 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός ρυθμιστικού υπερχειλιστικού θυροφράγματος, 
αποτελούμενου από τη θύρα, τους οδηγούς κίνησης, το πλαίσιο στήριξης, το βάκτρο ανύψωσης, τον 
ηλεκτροκίνητο επενεργητή με δυνατότητα ρύθμισης της θέσεις του θυροφράγματος, πλήρους με όλα τα 
αναγκαία υλικά, μικροϋλικά και δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και ομαλή σύμφωνα 
με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
του έργου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες για τις εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά 
των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η 
προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρους εγκατεστημένου θυροφράγματος. 

Τιμή εφαρμογής 
(€): 4.000,00 

(ολογράφως): Τέσσερις χιλιάδες 

- Άρθρο Β.5.1: Σύστημα διάχυσης 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση του συστήματος διάχυσης της εγκατάστασης αποτελούμενο 
από: 

• σαράντα οκτώ (48) διαχυτήρες λεπτής φυσαλίδας σε αγωγούς από πλαστικό υλικό (PVC) 
διαμέτρων Ø75mm και Ø63mm, θεωρούμενο από τη δικλείδα απομόνωσης 

• μία (1) δικλείδα απομόνωσης του κεντρικού αγωγού, τύπου πεταλούδας 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και ομαλή λειτουργία 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη του έργου ήτοι οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των 
μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η 
προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρους εγκατεστημένου συστήματος διάχυσης. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2.250,00 

(ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα  

- Άρθρο Β.5.2: Φυσητήρες αέρα αερισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους συστήματος φυσητήρων αερισμού της 
εγκατάστασης αποτελούμενο από δύο (2) φυσητήρες λοβοειδούς τύπου, με ηχομονωτικά καλύμματα, 
δικλείδες απομόνωσης τύπου πεταλούδας, αντεπιστροφής και άφορτης εκκίνησης ελάχιστης 
δυναμικότητας 235 Nm3/h @ 500 mbar. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και ομαλή σύμφωνα με 
τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
του έργου ήτοι οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε 
υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η 
εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένου συστήματος φυσητήρων αερισμού. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 6.150,00 

(ολογράφως): Έξι χιλιάδες εκατό πενήντα  

- Άρθρο Β.5.3: Σωληνώσεις μονάδας αερισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης: 50% ΗΛΜ 5 + 50% ΗΛΜ 12 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές όλων των απαιτούμενων 
σωληνώσεων, ειδικών τεμαχίων και υδραυλικών εξαρτημάτων κατάλληλης διαμέτρου (όπου 
εφαρμόζονται), ήτοι: 

• Δικλείδες απομόνωσης (βάνες) τύπου πεταλούδας 

• Δικλείδες απομόνωσης (κρουνοί) τύπου σφαίρας 

• Σωληνωτές δικλείδες 

• Σωληνώσεις από ανοξείδωτο χάλυβα με ειδικά τεμάχια (καμπύλες, συστολές συναρμογές κλπ) 

• Φλάντζες κάθε τύπου από ανοξείδωτο χάλυβα, αναλόγων διατομών 

• Υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως με τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό 

Όλα τα υλικά και εξαρτήματα θα είναι υλικών σύμφωνα με τις προδιαγραφές, άριστης ποιότητας μετά των 
υλικών και μικροϋλικών συνδέσεως με τις αντίστοιχες σωληνώσεις παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα 
λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένων σωληνώσεων μονάδας αερισμού, μετά των ειδικών 
τεμαχίων και των υδραυλικών εξαρτημάτων. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1.300,00 

(ολογράφως): Χίλια τριακόσια 
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- Άρθρο Β.6: Σύστημα απόσμησης 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 39 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για μία πλήρη μονάδα 
απόσμησης, αποτελούμενh από: 

• ένα (1) κιβώτιο συγκράτησης του πληρωτικού υλικού με την απαραίτητη ποσότητα πληρωτικού 
υλικού, ελάχιστης δυναμικότητας 150 Νm3/h 

• ένα (1) φυγοκεντρικό φυσητήρα 

• δίκτυο αεραγωγών από σωλήνες PVC Σ41 

• εξαρτήματα του δικτύου όπως διαφράγματα διαχωρισμού, χοάνες απαγωγής αέρα, στόμια λήψης 
ή απαγωγής αέρα 

• όλα τα αναγκαία υλικά, μικροϋλικά, στηρίγματα 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες διάτρησης και αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά 
των μερεμετιών, οι υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, τα στηρίγματα στερέωσης ή ανάρτησης των 
αγωγών, η αναγκαία ποσότητα πληρωτικού υλικού, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία, δηλαδή η 
προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές 
δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική 
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρους εγκατεστημένου συστήματος απόσμησης. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 5.550,00 

(ολογράφως): Πέντε χιλιάδες πεντακόσια πενήντα 

- Άρθρο Β.7: Αμμόφιλτρο 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για μία πλήρη μονάδα 
διύλισης με αμμόφιλτρο, αποτελούμενη από: 

• ένα (1) αμμόφιλτρο κυλινδροκωνικής κατασκευής από ανοξείδωτο χάλυβα, με την απαραίτητη 
ποσότητα πληρωτικού υλικού, σύστημα air lift, σύστημα ελέγχου, πλήρες με σωληνώσεις, 
δικλείδες, όργανα, πόδια στήριξης, κρίκους ανάρτησης κλπ 

• δίκτυο αεραγωγών από σωλήνες ανοξείδωτου χάλυβα 

• όλα τα αναγκαία υλικά, μικροϋλικά, στηρίγματα 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υδραυλικές και ηλεκτρικές συνδέσεις, τα στηρίγματα στερέωσης ή ανάρτησης 
των αγωγών, η αναγκαία ποσότητα πληρωτικού υλικού, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία, δηλαδή 
η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές 
δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική 
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρους εγκατεστημένου αμμόφιλτρου. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 28.350,00 

(ολογράφως): Είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα 

- Άρθρο Β.8: Διάταξη και δίκτυα δοσομέτρησης χημικών 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Διατάξεις και δίκτυα δοσομέτρησης χημικών, πλήρη, αποτελούμενα από: 

• Τρία (3) δοχεία αποθήκευσης χημικών με στόμια εισόδου, εξόδου, υπερχείλισης και τις αντίστοιχες 
δικλείδες απομόνωσης 

• Τρία (3) ηλεκτρόδια στάθμης, ένα για κάθε δοχείο χημικών 

• Τρεις (3) δοσομετρικές αντλίες τύπου διαφράγματος 
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• Τρεις (3) βαλβίδες υπερπίεσης, μία για κάθε δίκτυο δοσομέτρησης 

• Τρεις (3) αποσβεστήρες παλμών, ένας για κάθε δίκτυο δοσομέτρησης 

• Τρεις (3) ποδοβαλβίδες και τρία (3) ακροφύσια έκχυσης, ένα για κάθε δίκτυο δοσομέτρησης 

• Αγωγοί από πλαστικό υλικό, από κάθε δοχείο ως την αντίστοιχη δοσομετρική αντλία και από κάθε 
αντλία ως τα αντίστοιχα σημεία δοσομέτρησης 

• Σφαιρικοί κρουνοί απομόνωσης 

Στη τιμή περιλαμβάνονται επίσης η ηλεκτρολογική και υδραυλική διασύνδεση, οι εργασίες διάτρησης και 
αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, τα στηρίγματα στερέωσης ή ανάρτησης, 
ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
αποθήκευση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση, δοκιμές και λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα λοιπά 
συμβατικά τεύχη του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένων διατάξεων και δικτύων δοσομέτρησης χημικών. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 7.950,00 

(ολογράφως): Επτά χιλιάδες εννιακόσια πενήντα  

- Άρθρο Β.9:  Ηλεκτρολογική εγκατάσταση κίνησης 

Κωδικός Αναθεώρησης: 60% ΗΛΜ 52 + 40% ΗΛΜ 58 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές του ηλεκτρολογικού πίνακα 
διανομής και του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους ανάγκης του έργου, ήτοι: 

• Ενός (1) πλήρους ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης, τύπου πεδίων, στεγανού, πλήρως 
συρματωμένου και συναρμολογημένου, κατάλληλου για εσωτερική εγκατάσταση, με όλα τα 
απαιτούμενα όργανα, ήτοι σύστημα διανομής, αυτόματους διακόπτες, ασφάλειες, εκκινητές 
αντλητικών συγκροτημάτων (ρυθμιστής συχνότητας (inverter) ή ομαλός εκκινητής ή αυτόματος 
διακόπτης ισχύος, επιλογικός διακόπτης, μπουτόν, λυχνίες κλπ), μικροαυτόματους τροφοδοσίας 
γραμμών, ηλεκτρονόμους (ρελέ) ισχύος, όργανα ένδειξης (τρία αμπερόμετρα, ένα βολτόμετρο, 
ένας μεταγωγικός διακόπτης βολτομέτρου, ένα βατόμετρο, τρεις ενδεικτικές λυχνίες, 
μετασχηματιστές έντασης κλπ), όργανα επιτήρησης, μετασχηματιστές ισχύος κλπ 

• Ενός (1) εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος stand-by τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 
τάσης 230V/400V, 50Hz, αποτελούμενο από πετρελαιοκινητήρα και από γεννήτρια, πλήρες με 
δεξαμενή καυσίμου και πίνακα αυτόματης μεταγωγής και απαραίτητων σωληνώσεων και 
καλωδιώσεων, για τη σύνδεση του με τον ηλεκτρικό πίνακα διανομής καθώς και των σωληνώσεων 
απαγωγής καυσαερίων, με ηχομονωτικό κλωβό 

Όλα τα παραπάνω σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές και λοιπές δαπάνες για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρους εγκατάστασης κίνησης. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 12.750,00 

(ολογράφως): Δώδεκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα 

- Άρθρο Β.10:  Σύστημα αυτόματης λειτουργίας 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μέσα στον πίνακα διανομής ενός πλήρους συστήματος 
ελέγχου, αυτοματισμού και τηλεσήμανσης, το οποίο θα περιλαμβάνει τον προγραμματιζόμενο λογικό 
ελεγκτή (PLC) με κάρτα μικροεπεξεργαστή, κάρτα τροφοδοσίας, κάρτες I/O κλπ, το σύστημα αδιάλειπτης 
λειτουργίας, το σύστημα μετάδοσης / λήψης πληροφοριών, τις καλωδιώσεις σύνδεσης και κάθε όργανο ή 
εξάρτημα που είναι αναγκαία, ώστε να λειτουργεί πλήρως και κανονικά σύμφωνα με την Τεχνική 
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, προγραμματισμός, δοκιμές και λοιπές δαπάνες για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένου συστήματος αυτόματης λειτουργίας. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 20.150,00 

(ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες εκατό πενήντα 

- Άρθρο Β.11: Όργανα μέτρησης 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές όλων των απαιτούμενων υλικών 
που συνιστούν το όργανο μέτρησης για εγκατάσταση, σύνδεση και λειτουργία, ήτοι (όπου εφαρμόζουν): 

• Το αισθητήριο 

• Τον υπολογιστή / μετατροπέα / μεταδότη 

• Τον υποδοχέα / καθετήρα του αισθητηρίου 

• Τα καλώδια σύνδεσης για τη μετάδοση των σημάτων και την τροφοδοσία 

• Τον εξοπλισμό αυτόματου καθαρισμού 

• Τα εξαρτήματα στήριξης στο πεδίο ή σε ηλεκτρικό πίνακα 

Όλα τα παραπάνω σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 
δοκιμές και λοιπές δαπάνες για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένου οργάνου. 

- Άρθρο Β.11.1: Μετρητής παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου για αγωγό ως 
DN 80 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2.250,00 

(ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια πενήντα 

- Άρθρο Β.11.2:  Όργανο μέτρησης διαλυμένου οξυγόνου 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 3.700,00 

(ολογράφως): Τρεις χιλιάδες επτακόσια 

- Άρθρο Β11.4:  Διακόπτης στάθμης με πλωτήρα 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 100,00 

(ολογράφως): Εκατό 

- Άρθρο Β.11.5:  Όργανο μέτρησης στάθμης με υπερήχους 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1.900,00 

(ολογράφως): Χίλια εννιακόσια 

- Άρθρο Β.12:  Βοηθητικός εξοπλισμός και βοηθητικά δίκτυα 

Κωδικός Αναθεώρησης: 50% ΗΛΜ 21 + 30% ΗΛΜ 63 + 20% ΗΛΜ 101 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές του βοηθητικού εξοπλισμού της 
εγκατάστασης, ήτοι: 

• Ένας (1) ανυψωτικός μηχανισμός με με γερανοδοκό και χειροκίνητο παλάγκο, δυναμικότητας ως 
1,5t 

• Ένα (1) πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού συνιστώμενο από δύο αντλίες, ηλεκτρικό πίνακα 
τροφοδοσίας – ελέγχου, δοχείο πιέσεως, δικλείδες απομόνωσης και αντεπιστροφής, όργανα 
μέτρησης και προστασίας, όλα σε κοινή μεταλλική βάση 

• Δίκτυο διανομής βιομηχανικού νερού με σωληνώσεις από χάλυβα, ειδικά τεμάχια, δικλείδες και 
κρουνούς. 
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• Δίκτυο εξωτερικού φωτισμού με τρεις (3) ιστούς από χαλυβοελάσματα, ύψους 9m πλήρεις με βάση 
από σκυρόδεμα, ακροκιβώτιο, βραχίονα, φωτιστικό σώμα, λαμπτήρα ατμών νατρίου ισχύος 250W, 
δύο (2) προκατασκευασμένα φρεάτια έλξης, το καλώδιο τροφοδοσίας από τον ηλεκτρικό πίνακα 
ως τον κάθε ιστό εντός προστατευτικού αγωγού από PVC, το σύστημα γείωσης με πολύκλωνο 
αγωγό, πλάκα γείωσης και φρεάτιο επίσκεψης. 

Συμπεριλαμβάνονται κάθε εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά για την εγκατάσταση των παραπάνω, την 
αποκατάσταση των δομικών μερών, την επαναφορά των μερεμετιών, τις δοκιμές για παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη 
του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] του συνόλου του βοηθητικού εξοπλισμού και των βοηθητικών δικτύων τουέργου. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 11.400,00 

(ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες τετρακόσια  

- Άρθρο Β.13: Η/Μ εξοπλισμός κτιρίου 

Κωδικός Αναθεώρησης: 70% ΗΛΜ 60 + 20% ΗΛΜ 46 + 10% ΗΛΜ 19 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές του Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου, 
ήτοι: 

• Η εσωτερική ηλεκτρολογική εγκατάσταση του κτιρίου, με τα υλικά όδευσης και προστασίας των 
καλωδίων, τα τρίγωνα γειώσεως, τα κάθε τύπου φωτιστικά σώματα μαζί με τους λαμπτήρες τους, 
οι εσχάρες, οι ρευματοδότες, οι διακόπτες φωτισμού, τα κυτία διακλάδωσης, τα στηρίγματα και 
κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης και στήριξης 

• Η αντικεραυνική προστασία κλωβού του κτιρίου, με την ακίδα, τους αγωγούς συλλογής και 
καθόδου, τον λυόμενο σύνδεσμο, την ταινία περιμετρικής γείωσης, τα στηρίγματα, τους σφιγκτήρες 
και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης και στήριξης 

• Το σύστημα πυρανίχνευσης – πυρόσβεσης με τον πίνακα, τα μπουτόν, τους αυτόματους 
πυροσβεστήρες, τους ανιχνευτές κάθε τύπου με τις βάσεις τους, τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης 
και σύνδεσης 

• Τις εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων που περιλαμβάνουν το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης 
(CCTV) και το τηλεφωνικό δίκτυο 

• Το δίκτυο πόσιμου νερού, με τον υδρομετρητή, τους κρουνούς, πλήρη νιπτήρα, τις σωληνώσεις, 
τα εξαρτήματα, τα μικροϋλικά σύνδεσης και στήριξης 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, 
τα στηρίγματα ανάρτησης, τα καλώδια σύνδεσης, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία, δηλαδή η 
προμήθεια, η προσκόμιση, η εγκατάσταση, η σύνδεση και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] του συνόλου του Η/Μ εξοπλισμού του κτιρίου. 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 10.750,00 

(ολογράφως): Δέκα χιλιάδες επτακόσια πενήντα  

 

 
 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 
 

 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΡΕΘΥΜΝΟ 5/11/2018 

Ο ΓΕΝ. ΔΝΤΗΣ & ΔΝΤΗΣ ΤΥ ΔΕΥΑΡ 
 
 
 
 

Γ. ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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