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

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του 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 μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του 
παρόντος. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

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

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

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

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

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
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, 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 Όρους. 
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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 προκατασκευασμένων 

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

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, 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)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

Δημόσιο 
(β)  Όταν 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 Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 

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

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

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

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

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

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

εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα 
μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, 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 Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν 
απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  
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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 Έργου προδιαγραφές, 
λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.   

 
1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
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 
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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 ορίζοντας 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 Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (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 
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 
πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

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

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

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

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

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

 
1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

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

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

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

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

 
1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις 

για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων 
μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση 
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των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και 
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες 
οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

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

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

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

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

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

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 
φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα 
πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
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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 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 
 

Σε αστικές περιοχές  
 - απόσταση < 5 km 0.28   
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   
Με παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές) 

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  
 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   
Εκτός πόλεως   
 · οδοί καλής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,20   
 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   
 · οδοί κακής βατότητας   
 - απόσταση < 5 km 0,25   
 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   
 · εργοταξιακές οδοί   
 - απόσταση < 3 km 0,22   
 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

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

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

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, 
προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   ¨Υ¨ 
ΟΜΑΔΑ Α1   : ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 
Άρθρο ΥΑ-1 (ΝΕΤ ΥΔΡ 1.01) Χρήση πινακίδων 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 : Οκτώ  (8,00€) 

 
Άρθρο ΥΑ-2  (ΝΕΤ 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  :  Δέκα  (10,00€) 

 
 
 
 
 



10 

Άρθρο ΥΑ-3  (ΝΕΤ  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 : Είκοσι (20,00€) 
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ΟΜΑΔΑ Α2 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ  
 
Άρθρο ΥΑ-4  (ΝΕΤ 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. 
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό 
την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  
 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ :  Τριάντα πέντε λεπτά (0,35€) 

 
Άρθρο ΥΑ-5  (ΝΕΤ 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, με 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της 
εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή 
καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση),  
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ :  Σαράντα λεπτά (0,40€) 

 
 
Άρθρο ΥΑ-6  (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.10.1.1)  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 

  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

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.  
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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. 
ΕΥΡΩ : Έξι και πενήντα λεπτά  (6,50€) 

 
Άρθρο ΥΑ-7  (ΝΕΤ  ΥΔΡ 3.11.1.1)  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   

   Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

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).   
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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. 
 
ΕΥΡΩ : Είκοσι πέντε (25,00€) 

 
Άρθρο ΥΑ-8 (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.17)  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-  

ημιβραχώδες 
                                               Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6054 

 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων 
εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 
‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’. 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθμη 
ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος (άλλως 
επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών 
ορύγματος.  
 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 
ΕΥΡΩ:  Δύο (2,00€) 

 
 
Άρθρο ΥΑ-9  (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.18.01) Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες 

χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό 
εξοπλισμό) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισμού 
(αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ  02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’. 
 

Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς 
και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.  
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 παρειών 
ορύγματος.  
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Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 
ΕΥΡΩ : Είκοσι πέντε (25,00€) 

 
Άρθρο ΥΑ-10  (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.12)  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών 
από διερχόμενα κατά μήκος 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 : Δεκαπέντε  (15,00€) 

 
Άρθρο ΥΑ-11  (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.13)  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό 
συνθήκες στενότητος χώρου 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί 
πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 
αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και 
χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους 
μηχανικού εξοπλισμού.  
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 
m, μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην 
μελέτη του έργου. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος. 
ΕΥΡΩ : Τέσσερα (4,00€) 

 

Άρθρο ΥΑ-12  (ΝΕΤ ΥΔΡ 3.16) Διάστρωση προϊόντων 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. 
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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 :  Είκοσι λεπτά  (0,20€) 

 
Άρθρο ΥΑ-13  (ΝΕΤ 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 :  Τριάντα τρία και εξήντα λεπτά ( 33,60€) 

 
 
Άρθρο ΥΑ-14  (ΝΕΤ ΥΔΡ 7.01)  Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς 
τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα 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. 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  του 
ορύγματος. 
ΕΥΡΩ : Δύο και δέκα λεπτά  (2,10€) 

 
Άρθρο ΥΑ-15  (ΝΕΤ ΥΔΡ 5.07)   Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 

προελεύσεως λατομείου 

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:  Έντεκα  (11,00€) 

 
Άρθρο ΥΑ-16  (ΝΕΤ ΥΔΡ 5.04) Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 

εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  

                  Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
 
ΕΥΡΩ : Ένα και πενήντα λεπτά  (1,50€) 

 
 
Άρθρο ΥΑ-17  (ΝΕΤ ΟΙΚ 20.10) Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή 

κατεδαφίσεων 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  

 
Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, 
με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
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Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος 
[*], ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.   
ΕΥΡΩ : Τέσσερα (4,00€) 

 
 
Άρθρο ΥΑ-18  (ΝΕΤ ΥΔΡ 4.09) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις  

ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
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. 
ΕΥΡΩ : Δεκαοκτώ  ( 18,00€) 

 
 
Άρθρο ΥΑ-19  (ΝΕΤ ΥΔΡ 16.02) Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6801 
Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω.  ξύλινου ή μεταλλικού ή από σκυρόδεμα, κατά την 
εκτέλεση εργασιών επί υπογείων δικτύων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, μέσα και εργασίες για την 
ασφαλή αντιστήριξη του στύλου, καθώς και η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των 
στηριγμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.   
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ : Τριάντα ( 30,00€) 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 
 
Άρθρο ΥΒ-1  (ΝΕΤ ΟΙΚ 38.03) Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  
Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, 
πεδίλων, υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του 
πυθμένα του ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων υλικών, η 
εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και 
απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την διαμόρφωσή του.. 
ΕΥΡΩ     (Ολογράφως) :  Δεκατέσσερα 

      (Αριθμητικώς) :  14,00 

 

Άρθρο ΥΒ-2  (ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.03) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 
ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση 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. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

 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. 
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 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 και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
ΕΥΡΩ :  Εβδομήντα πέντε (75,00€) 

 

Άρθρο ΥΒ-3  (ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.04) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και  
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C16/20 
Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 
ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση 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. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 
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(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

 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 και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
 

ΕΥΡΩ : Ογδόντα   (80,00€) 
 
 

Άρθρο ΥΒ-4  (ΝΕΤ ΟΙΚ 32.01.07) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και 
συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή 
πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C30/37 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3215 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας 
ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των 
καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 
καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  
01-01-02-00 "Διάστρωση 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". 
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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. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

 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 και επιβραδυντικών πήξεως) που 
προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και 
πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 
σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 
μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 
σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, 
αψίδες και τρούλους. 
 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις  
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 
 
 

ΕΥΡΩ : Εκατό (100,00€) 
 

Άρθρο ΥΒ-5 (ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.02) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500C 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 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). 
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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 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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 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 . 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 
μελέτη. 
ΕΥΡΩ : Ενενήντα πέντε λεπτά  (0,95€) 
 
Άρθρο ΥΒ-6  (ΝΕΤ ΟΙΚ 38.45)  Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3873 
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων (αποστατήρες) 
χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της προβλεπόμενης από τους 
κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου.  
  

ΕΥΡΩ : Δύο (2,00€) 
 
Άρθρο ΥΒ-7  (ΝΕΤ ΟΙΚ 79.02) Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές 

ασφαλτικό γαλάκτωμα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί 
οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 
καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή. 

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ : Δύο (2,00€) 
 

Άρθρο ΥΒ-8  (ΝΕΤ ΟΙΚ 79.08)   Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά  

           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης συσκευασίας, 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή 
ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, ο καθαρισμός και πλύση της 
επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, 
καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, 
αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των συσκευασιών που 
χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
 
ΕΥΡΩ   :   Πέντε (5,00€)  
 

Άρθρο ΥΒ-9  (ΝΕΤ ΟΙΚ 79.21) Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα 
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

          Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος 
σκυροδέματος. 
 
ΕΥΡΩ   :   Ένα και είκοσι (1,20€)   
   
Άρθρο ΥΒ-10  (ΝΕΤ ΟΙΚ 46.01.03) Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους 

οπτοπλίνθους 6x9x19cm πάχους 1 (μιάς) πλίνθου 
(μπατικοί τοίχοι) 

                              Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4623.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε οποιαδήποτε θέση και 
στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 
ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας 

ΕΥΡΩ : Τριάντα (30,00€) 

   
Άρθρο ΥΒ-11 (ΝΕΤ ΟΙΚ 52.61.02)  Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια 

(βυζαντινά) 
           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5262  

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά), σύμφωνα με την στατική μελέτη, 
μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος από το έδαφος, με 
δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, 
κορυφοδοκούς, κατά μήκος και εγκάρσιους, συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία 
πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm και με 
σανίδωμα πάχους 18 mm από ξυλεία πριστή, με σιδηρούς συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες 
ανάρτησης ελκυστήρων κ.λπ.) και γενικά με τα υλικά, μικροϋλικά επί τόπου καθώς και την εργασία 
πλήρους κατασκευής.  
 

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως μέσα και 
μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα της ενότητας 72.των ΝΕΤ 
ΟΙΚ. 
 

Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η επιπλέον 
ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης του πάχους του 
σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής 
 

ΕΥΡΩ : Εξήντα πέντε (65,00€) 

 

Άρθρο ΥΒ-12  (ΝΕΤ ΟΙΚ 65.01.01) Τυποποιημένα κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο 
αλουμίνιο έως 12 kg/m2  

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  

Ετοιμα κουφώματα αλουμινίου τυποποιημένων ανοιγμάτων, βιομηχανικής κατασκευής, 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, με διάταξη 
των επιμέρους στοιχείων τους ανάλογα με την "σειρά" τους, με δυνατότητα υποδοχής διπλού 
υαλοπίνακα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου", 
πλήρως τοποθετημένα και στερεωμένα.. 
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε έργα με μεγάλο αριθμό απλών κουφωμάτων αλουμινίου, 
τυποποιημένων διαστάσεων του εμπορίου, που μπορούν να επιλεχθούν από καταλόγους 
προμηθευτών ώς προϊόντα έτοιμα προς τοποθέτηση. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωμάτων σύμφωνα με τις 
οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ : Εκατόν τριάντα  (130,00€) 

  
 
Άρθρο ΥΒ-13  (ΝΕΤ ΟΙΚ 65.05)  Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο 
           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6502 
Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, 
οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινίου". 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ : Εκατόν πενήντα πέντε  (155,00€) 

   

 
Άρθρο ΥΒ-14  (ΝΕΤ ΟΙΚ 71.21)   Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα  
           Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, σε τρεις 
στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωμα) και τρίτη τριπτή 
(τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 
4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα 
με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, 
ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ  :  Δώδεκα   ( 12,00€) 

   
Άρθρο ΥΒ-15  (ΝΕΤ ΟΙΚ 72.04) Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, 

εν ξηρώ 

                                                  Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7204  

Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, σε σειρές κεραμιδιών, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών κατά μεν την κλίση της στέγης σε 
αποστάσεις έως 2,00 m, με διαμόρφωση   τριώνς στρωτήρων και των αντιστοίχων δύο 
καλυπτήρων, κατά δε την οριζόντια έννοια σε αποστάσεις έως 2,50 m με διαμόρφωση δύο 
στρωτήρων και καλυπτρών, με εν ξηρώ τοποθέτηση των κεραμιδιών και κολυμβητή τοποθέτηη 
των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων.  

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών και του  τσιμεντοκονιάματος, οι 
φθορές τους, τα απαιτούμενα ικριώματα και η εργασία πλήρους τοποθέτησης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ : Είκοσι πέντε  (25,00€) 
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Άρθρο ΥΒ-16  (ΝΕΤ ΟΙΚ 75.31.01) Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο 
             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7531 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά 
λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα στρώσεως και η εργασία 
κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το εξέχον άκρο, λειότριψης, 
στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού  

 

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, εξαιρετικής 
ποιότητος (extra) 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm.  
ΕΥΡΩ : Εβδομήντα  (70,00€) 

    
 
Άρθρο ΥΒ-17  (ΝΕΤ ΟΙΚ 77.30) Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων από ακρυλικές 

ρητίνες βάσεως διαλύτου 

                    Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  

Υπόστρωμα (αστάρι) τσιμεντοχρωμάτων, με βάση τις διαλυτές στο νέφτι και το λευκό οινόπνευμα 
ακρυλικές ρητίνες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων". 

 

Προετοιμασία επιφανειών, πρώτη στρώση, επιμελημένο τρίψιμο με γυαλόχαρτο και δεύτερη 
στρώση (υλικά και εργασία) 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ : Δύο (2,00€) 

 

Άρθρο ΥΒ-18  (ΝΕΤ ΟΙΚ 77.80.01)  Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα υδατικής διασποράς,ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  

 
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων".  

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ : Οκτώ (8,00€) 
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Άρθρο ΥΒ-19  (ΝΕΤ ΟΙΚ 77.80.02)  Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων με 
χρώματα ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως 

                                         Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών 
επιχρισμάτων".  

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 
Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ : Εννέα (9,00€) 

 
 
Άρθρο ΥΒ-20  (ΝΕΤ ΟΙΚ 77.81.01) Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, 
ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως.με σπατουλάρισμα. Εσωτερικών επιφανειών με 
χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής 
βάσεως 

             Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  

Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με υδατικής 
διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δυο διαστρώσεις 
σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος", 03-
10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 

 
Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα και διάστρωση χρώματος υδατικής διασποράς 
ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο στρώσεις. Υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου,ικριώματα και εργασία. 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ :  Δώδεκα  (12,00€) 
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ΟΜΑΔΑ Γ :  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 
 
Άρθρο ΥΓ-1  (ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.07) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(PE ) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ.διαμέτρου DN 110mm/ΡΝ10 atm 

     Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  
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. 
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Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά 
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
ΕΥΡΩ  :  Εννέα και ογδόντα λεπτά (9,80€)  

 

Άρθρο ΥΓ-2 (ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.12) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 
(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 225mm/ΡΝ10 atm 

                          Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.5  

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 
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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. 
ΕΥΡΩ : Είκοσι εννέα και σαράντα λεπτά (29,40€) 

 
 
Άρθρο ΥΓ-3  (ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.15) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ.διαμέτρου DN 315mm/ΡΝ10 atm 

               Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.7  
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. 
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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. 
ΕΥΡΩ :  Πενήντα επτά και ογδόντα λεπτά (57,80€) 

 
 
Άρθρο ΥΓ-4  (ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.17) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ.διαμέτρου DN 400mm/ΡΝ10 atm 

               Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.9  
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. 
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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. 
ΕΥΡΩ : Ενενήντα τέσσερα και πενήντα λεπτά  (94,50€) 

 
 
Άρθρο ΥΓ-5  (ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.38) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ.διαμέτρου DN 450mm/ΡΝ12,50 atm 

     Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.3  
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 



33 

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. 
 
ΕΥΡΩ :  Εκατόν σαράντα επτά (147,00€) 

 
 
Άρθρο ΥΓ-6  (ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.58) Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου 

(PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ.διαμέτρου DN 450mm/ΡΝ16 atm 

     Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.3  

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. 
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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. 
 
ΕΥΡΩ : Εκατόν εβδομήντα τρία   (173,00€) 

 
Άρθρο ΥΓ-7  (ΝΕΤ ΥΔΡ9.30.01)  Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού.  
 Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, 

διαστάσεων 2.00x1.50 m 

           Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 +  50% ΥΔΡ-6311 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 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  

 η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 

 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
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 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. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή δικλίδα 
απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
ΕΥΡΩ :  Δύο χιλιάδες τριακόσια  (2.300,00€) 

 
 
Άρθρο ΥΓ-8  (ΝΕΤ ΥΔΡ9.31.01) Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης 

απλό (τύπου Α) 
           Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6327 +  50% ΥΔΡ-6311 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 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 ασφαλτική επάλειψη 

 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

 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. 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο εξάρμωσης, που 
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
ΕΥΡΩ :  Χίλια εννιακόσια (1.900,00€) 



36 

Άρθρο ΥΓ-9  (ΝΕΤ ΥΔΡ 9.32.01)  Τυπικά φρεάτια δικλίδων Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για 
αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m 

           Κωδικός  Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311 

Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και  
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 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 ασφαλτική επάλειψη 
 η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 

καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
 η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 

ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
 η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
 η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
 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. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια εξάρμωσης, 
που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ :  Χίλια πεντακόσια πενήντα (1.550,00€) 

 
 

Άρθρο ΥΓ-10 (ΝΕΤ 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   

             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 
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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. 
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 :  Δύο (2,00€) 

 
Άρθρο ΥΓ-11 (ΝΕΤ ΥΔΡ 11.07.01)  Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών  
  Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι,  
  rust primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως 
                        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. 
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 :Δώδεκα λεπτά  (0,12€) 

   
Άρθρο ΥΓ-12  (ΝΕΤ ΥΔΡ 11.04) Χαλύβδινες βαθμίδες με επένδυση από συνθετικά υλικά 

           Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως και λοιπές κατασκευές υδραυλικών έργων, 
χαλυβδίνων βαθμίδων με επένδυση από συνθετικά υλικά (ολεφινικής σύνθεσης) ελαχίστου πάχους 
3,0 mm, ελαφρά κλίση στο μέσον, πτερύγια προστασίας στα άκρα, αντιολισθητική λαβή και 
ανακλαστικές επιφάνειες, ελαχίστων διαστάσεων 200 x 240 mm, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13101 και την ΕΤΕΠ 08-07-01-05  "Βαθμίδες φρεατίων".   
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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 τεμάχιο (τεμ.) 
ΕΥΡΩ : Επτά και πενήντα λεπτά (7,50€) 

  
Άρθρο ΥΓ-13 (ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.03) Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 10atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN100 

       Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ-6651.1 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
ΕΥΡΩ : Διακόσια δέκα  (210,00€) 
 
 
Άρθρο ΥΓ-14  (ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.08) Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, 

ονομαστικής πίεσης 10atm ονομαστικής διαμέτρου 
DN250 

        Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ-6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
ΕΥΡΩ :  Πεντακόσια τριάντα  (530,00€) 

 
Άρθρο ΥΓ-15  (ΝΕΤ ΥΔΡ 13.12.01.13) Χαλύβδινες εξαρμώσεις ονομαστικής διαμέτρου DN450 

      Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ-6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης, 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
ΕΥΡΩ : Οκτακόσια  (800,00€) 

 
Άρθρο ΥΓ-16  (ΝΤ.ΥΔΡ.01) Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 

ακαθάρτων, ονομαστικής διαμέτρου DN100  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6653.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, κατάλληλη για λύματα, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
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ΕΤΕΠ 08-06-07-07 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα 
πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι κοχλίες στερέωσης από ανοξείδωτο χάλυβα, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
ΕΥΡΩ :Χίλια  (1.000,00€) 
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ΟΜΑΔΑ Ε  : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
Άρθρο ΥE-01 (ΝΤ.ΗΜ.01) Αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υποβρύχιου τύπου, 

παροχής 198 μ3/ω με μανομετρικό ύψος 51,0 μΣΥ 
Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΗΛΜ-80 50% ΗΛΜ-81  

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο αποχέτευσης ακαθάρτων ενός 
πλήρους κατακόρυφου υποβρύχιου, βυθισμένου ηλεκτροκίνητου αντλητικού συγκροτήματος, 
παροχής 198 μ3/ω με μανομετρικό 81,0 μΣΥ, που περιλαμβάνει φυγοκεντρική αντλία ακαθάρτων, 
κατακόρυφο τριφασικό υποβρύχιο ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, πλήρως 
συνδεδεμένα με την ειδική βάση έδρασης - σύνδεσης και γενικά κάθε αναγκαίο εξάρτημα, 
μικροϋλικό, δαπάνη και εργασία για την πλήρη εγκατάσταση και λειτουργία του συγκροτήματος. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).  
ΕΥΡΩ : Είκοσι εννέα χιλιάδες εξακόσια  (29.600,00€) 
 
Άρθρο ΥE-02 (ΝΤ.ΗΜ.02) Αντλητικό συγκρότημα κατακόρυφο εμβαπτιζόμενου τύπου 

230 μ3/ω σε μανομετρικό ύψος 49,0 μΣΥ για βάθος 
τοποθετήσεως 3,0μ. 
Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΗΛΜ-80 50% ΗΛΜ-81  

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο, ενός πλήρους κατακόρυφου 
αντλητικού συγκροτήματος, εμβαπτιζόμενου τύπου, που περιλαμβάνει αντλία, τριφασικό στεγανό 
ηλεκτροκινητήρα βραxυκυκλωμένου δρομέα, σύνδεσμο σύνδεσης αυτών, κατακόρυφη στήλη για 
βάθος τοποθέτησης μέχρι 3,0μ, μανόμετρο και χυτοσιδηρά βάση έδρασης και γενικά κάθε 
αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του 
συγκροτήματος όπως στα συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης προδιαγράφεται και φαίνεται. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Είκοσι τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια (24.800,00€) 
 
Άρθρο ΥΕ-03 Σωλήνωση χαλύβδινη υπέργεια 
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σωλήνωσης αποτελούμενης από ευθύγραμμο 
τμήμα κατασκευασμένο από ελικοειδούς ή κατά μήκος ραφής, από χάλυβα S235J (St 37−2), με 
την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων και εκτέλεση των 
απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητας, με τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων (καμπύλες, ταυ, 
συστολές κλπ.) και όλα τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, με τη δαπάνη 
δοκιμών βαφή και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΤΠΗΕ). 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ). 
 
Άρθρο ΥE-03.1 (ΝΤ.ΗΜ.03) Χαλυβοσωλήνες υπέργειες DN100 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 
ΕΥΡΩ : Τριάντα εννέα και τριάντα λεπτά (39,30€) 
 
Άρθρο ΥE-03.2 (ΝΤ.ΗΜ.04) Χαλυβοσωλήνες υπέργειες DN200 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 
ΕΥΡΩ : Ενενήντα έξι και τριάντα λεπτά  (96,30€) 
Άρθρο ΥE-03.3 (ΝΤ.ΗΜ.05) Χαλυβοσωλήνες υπέργειες DN250 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 
ΕΥΡΩ : Εκατόν είκοσι και πενήντα λεπτά (120,50€) 
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Άρθρο ΥE-03.4 (ΝΤ.ΗΜ.06) Χαλυβοσωλήνες υπέργειες DN300 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 

ΕΥΡΩ : Εκατόν εξήντα δύο  (162,00€) 
 
Άρθρο ΥE-03.5 (ΝΤ.ΗΜ.07) Χαλυβοσωλήνες υπέργειες DN400 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 
ΕΥΡΩ : Διακόσια πενήντα ένα  (251,00€) 
 
Άρθρο ΥE-03.6 (ΝΤ.ΗΜ.08) Χαλυβοσωλήνες υπέργειες DN450 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 
ΕΥΡΩ : Διακόσια ογδόντα πέντε (285,00€) 
 

Άρθρο ΥE-04 Χαλυβοσωλήνας ανοξείδωτος  

Χαλυβοσωλήνας ανοξείδωτος ηλεκτροσυγκολλητός τοποθετημένος στο θάλαμο συγκέντρωσης του 
αντλιοστασίου μέχρι και την συμβολή με τον καταθλιπτικό αγωγό, περιλαμβανομένης και της 
συνδέσεως προς τον καταθλιπτικό αγωγό, αποτελούμενος από ευθύγραμμα τμήματα διαμήκους 
ραφής, κατασκευασμένα από χαλυβδοελάσματα ανοξείδωτα ποιότητας ΑISI 316 με τα ειδικά 
τεμάχια σωληνώσεων, δηλαδή καμπύλες, σταυροί, ταυ, συστολές, κώνοι κλπ. με τα υλικά και 
μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  
Τιμή ανά μέτρο (μ).  
 
Άρθρο ΥE-04.1 (ΝΤ.ΗΜ.09) Χαλυβοσωλήνας ανοξείδωτος DN200 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 

ΕΥΡΩ : Διακόσια ενενήντα πέντε   (295,00€) 

 

Άρθρο ΥE-04.2 (ΝΤ.ΗΜ.10) Χαλυβοσωλήνας ανοξείδωτος DN400 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 

ΕΥΡΩ : Επτακόσια εξήντα  (760,00€) 
 
Άρθρο ΥE-05.1 (ΥΔΡ 12.20) Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 

      Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 
Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό 
κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα 
και εργασία).  
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ : Τέσσερα και εβδομήντα λεπτά (4,70€) 
 
Άρθρο ΥE-05.2 (ΝΤ.ΗΜ.11)  Φλάντζες ανοξείδωτες 

      Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 
Ανοξείδωτες χαλύβδινες φλάντζες για σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ή ειδικών εξαρτημάτων PN10, 
με τα υλικά και μικροϋλικά ηλεκτροσυγκολλήσεως και συνδέσεως, όπως γαλβανισμένους κοχλίες 
στερέωσης, περικόχλια, παρεμβύσματα στεγάνωσης κλπ, πλήρως συνδεδεμένες στην 
σωληνογραμμή με την εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία (υλικά επί τόπου του 
έργου, αναλώσιμα και εργασία).. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
ΕΥΡΩ:  Είκοσι ένα και πενήντα λεπτά (21,50€) 
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Άρθρο ΥE-06 Εξάρτημα με φλάντζα, σύνδεσης, σωλήνα από 
πολυαιθυλένιο (PE) ή πλαστικό (PVC), με χαλυβοσωλήνα 
Steel. 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή εξαρτήματος 
πολυαιθυλενίου (HDPE) ή πλαστικού σωλήνα (PVC) αναλόγως την σωληνογραμμή, με άκρο 
χαλύβδινης φλάντζας, για φλαντζωτή σύνδεση σε χαλύβδινο αγωγό ή υδραυλικά εξαρτήματα, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης.  
Το μεταλλικό τμήμα της φλάντζας θα είναι από υλικό κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους 
κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεμένες στην 
σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία) και η δοκιμή λειτουργίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου εξαρτήματος. 
 
Άρθρο ΥE-06.1 (ΝΤ.ΗΜ.12) Εξάρτημα PE/Steel, 450χστ/DN400 PN16 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-83 
ΕΥΡΩ : Διακόσια εξήντα  (260,00€) 
 

Άρθρο ΥE-06.2 (ΝΤ.ΗΜ.13) Εξάρτημα PE/Steel, 450χστ/DN450 PN16 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-83 

ΕΥΡΩ : Τριακόσια τριάντα (330,00€) 

 

Άρθρο ΥE-06.3 (ΝΤ.ΗΜ.14) Εξάρτημα PVC/Steel, 400χστ/DN400 PN10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-83 

ΕΥΡΩ : Διακόσια τριάντα πέντε (235,00€) 

 

Άρθρο ΥE-07 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10atm 

 

Άρθρο ΥE-07.1 (ΥΔΡ13.03.01.03)  ονομαστικής διαμέτρου DN100 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 

ΕΥΡΩ : Διακόσια δέκα (210,00€) 

 

Άρθρο ΥE-07.2 (ΥΔΡ13.03.01.07)  ονομαστικής διαμέτρου DN200 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 

ΕΥΡΩ : Τριακόσια εβδομήντα  (370,00€) 
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Άρθρο ΥE-07.3 (ΥΔΡ13.03.01.09)ονομαστικής διαμέτρου DN300 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 

ΕΥΡΩ : Χίλια πενήντα (1050,00€) 

 

Άρθρο ΥE-07.4 (ΝΤ.ΗΜ.15) ονομαστικής διαμέτρου DN300, ηλεκτροκίνητες 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 

ΕΥΡΩ : Πέντε χιλιάδες τριακόσια  (5.300,00€) 

 

Άρθρο ΥE-08 (ΝΤ.ΗΜ.16) Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως 
DN200, PN10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-84 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου ελαστικής 
εμφράξεως ονομαστικής διαμέτρου DN200 και πίεσης 10ατμ. Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί 
δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης. Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, 
τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
Υπηρεσίας.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας.  
ΕΥΡΩ : Επτακόσια εξήντα (760,00€) 

 

Άρθρο ΥE-09 (ΝΤ.ΗΜ.17) Βαλβίδες αντεπιστροφής ακαθάρτων DN200, PN10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-84 

Βαλβίδα αντεπιστροφής ακαθάρτων με φλάντζες χυτοσιδηρά, ονομαστικής διαμέτρου DN200 και 
πίεσης 10 ατμ, του τύπου με σφαίρα ή με γλώσσα και αντίβαρο πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα 
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του 
έργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας.  
ΕΥΡΩ : Χίλια διακόσια πενήντα πέντε (1.255,00€) 

 

Άρθρο ΥE-10 Χαλύβδινες εξαρμώσεις 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης, 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
Ονομαστικής πίεσης 10atm 

Άρθρο ΥE-10.1 (ΥΔΡ13.15.01.08*) ονομαστικής διαμέτρου DN200  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 

ΕΥΡΩ : Τριακόσια πενήντα  (350,00€) 
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Άρθρο ΥE-10.2 (ΥΔΡ13.15.01.09)  ονομαστικής διαμέτρου DN250  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 

ΕΥΡΩ : Τετρακόσια τριάντα πέντε (435,00€) 

 

Άρθρο ΥE-10.3 (ΥΔΡ13.15.01.10*) ονομαστικής διαμέτρου DN300  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 

ΕΥΡΩ : Πεντακόσια (500,00€) 

 

Άρθρο ΥE-10.4 (ΥΔΡ13.15.01.12)  ονομαστικής διαμέτρου DN400  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6651.1 

ΕΥΡΩ : Επτακόσια σαράντα πέντε  (745,00€) 

 

Άρθρο ΥE-11 Δικλείδες τύπου βελόνας (Needle Valves)  
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροκίνητης ρυθμιστικής βαλβίδας τύπου βελόνας (Needle Valve), 
με δυνατότητα και χειροκίνητης λειτουργίας, οριζοντίου άξονα, φλαντζωτής σύνδεσης, με τον 
μηχανισμό ενεργοποίησης (actuator) και το σύστημα εξαέρωσης  
Περιλαμβάνεται η ανακουφιστική βαλβίδα  εκτόνωσης, ο πίνακας ελέγχου-χειρισμών (με όλα τα 
απαιτούμενα όργανα και τις συνδέσεις με τους αισθητήρες πίεσης και στάθμης νερού της 
εγκατάστασης), τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης (κοχλίες παρεμβύσματα, 
καλώδια σύνδεσης με τον πίνακα ελέγχου κλπ.), καθώς και σετ ανταλλακτικών.  
Οι δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής 
τεκμηρίωσης (σχέδια λεπτομερειών, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης 
και συντήρησης, κατάλογο προσφερομένων ανταλλακτικών κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
Υπηρεσίας.   
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης δικλείδας 
 
Άρθρο ΥE-11.1 (ΝΤ.ΗΜ.18) Δικλείδες τύπου βελόνας (Needle Valves) DN200, PN10  

      Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-85 

ΕΥΡΩ : Εννέα χιλιάδες τριακόσια εξήντα  (9.360,00€) 

 

Άρθρο ΥE-11.2 (ΝΤ.ΗΜ.19) Δικλείδες τύπου βελόνας (Needle Valves) DN250, PN10  

      Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-85 

ΕΥΡΩ : Δέκα χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (10.850,00€) 

 

Άρθρο ΥE-12 (ΥΔΡ13.09.01*) Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
τύπου Glenfield ονομαστικής διαμέτρου DN50  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6653.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, τύπου Glenfield, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 
ΕΤΕΠ 08-06-07-07 "Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας". Περιλαμβάνονται, τα 
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πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
ΕΥΡΩ : Τριακόσια εβδομήντα  (370,00€) 

 
 
Άρθρο ΥE-13 Αεροφυλάκια  
Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συστήματος ρύθμισης λειτουργίας ή αντιπληγματικής 
προστασίας δικτύου υπό πίεση, αποτελούμενου από αεροφυλάκιο, αεροσυμπιεστή, στόμια, 
υποδοχείς, υδροδείκτες, ασφαλιστικές δικλείδες, μανόμετρα, κρουνούς, καλωδιώσεις κλπ., 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-08-04-00 "Αεροφυλάκια αντλιοστασίων". 
Περιλαμβάνεται η προστατευτική βαφή και η εκτέλεση των δοκιμών. 
Η ως άνω διάταξη ρύθμισης λειτουργίας ή αντιπληγματικής προστασίας θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης (σχέδια λεπτομερειών, 
τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης και συντήρησης, κατάλογο 
προσφερομένων ανταλλακτικών κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου συστήματος αεροφυλακίου. 
 
Άρθρο ΥE-13.1 (ΝΤ.ΗΜ.20) Αεροφυλάκιο των 2,00μ3 / PN10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-23 

ΕΥΡΩ : Πέντε χιλιάδες εκατό   (5.100,00€) 

 

Άρθρο ΥE-13.2 (ΝΤ.ΗΜ.21) Αεροφυλάκιο των 8,00μ3 / PN10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-23 

ΕΥΡΩ : Δέκα έξι χιλιάδες επτακόσια  ( 16.700,00€) 

 

Άρθρο ΥE-14  (ΥΔΡ13.22.02) Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής χωρίς καταγραφικό 
όργανο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-31 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης στάθμης δεξαμενής με 
δυνατότητα ενσύρματης ή ασύρματης τηλεμετάδοσης στοιχείων. 
Περιλαμβάνεται ο αισθητήρας στάθμης, ο μετατροπέας σήματος (transducer), το όργανο ένδειξης 
στάθμης (χωρίς καταγραφικό), οι απαιτούμενοι ενισχυτές γραμμής, τα απαιτούμενα τροφοδοτικά, 
οι καλωδιώσεις τροφοδοσίας και δεδομένων, ή εναλλακτικά το σύστημα ασύρματης τηλεμετάδοσης 
(data logger) και η πλήρης εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμές του συστήματος. 
Οι διατάξεις μέτρησης θα συνοδεύονται από έντυπα τεκμηρίωσης, με  μετάφραση και στην 
Ελληνική (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης  
και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου συστήματος 
ΕΥΡΩ : Δύο χιλιάδες (2.000,00€) 



46 

Άρθρο ΥE-15 (ΝΤ.ΗΜ.22) Μετρητής πίεσης με σύστημα τηλεμετάδοσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-87 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός συστήματος μετρήσεως της πίεσης σε αγωγό 
με δυνατότητα τηλεμετάδοσης του σήματος στη θέση ελέγχου με τη βοήθεια καλωδίωσης χαμηλής 
τάσεως περιλαμβανομένου του ανιχνευτού πίεσης, του μετατροπέως, ενισχυτού εάν απαιτείται, 
των καλωδιώσεων τροφοδοσίας, του οργάνου ενδείξεως πίεσης ως και κάθε άλλο εξάρτημα, 
μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για να είναι το σύστημα πλήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
ΤΠΗΕ. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ :  Χίλια τετρακόσια πενήντα  (1.450,00€) 

 

Άρθρο ΥE-16 Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής ηλεκτρομαγνητικού 
τύπου. 
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν αντισκωριακή 
προστασία. 
Οι μετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής 
τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης 
κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου μετρητή. 
Άρθρο ΥE-16.1 (ΝΤ.ΗΜ.23) Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής DN200, PN10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-31 

ΕΥΡΩ : Πέντε χιλιάδες τετρακόσια (5.400,00€) 

 

Άρθρο ΥE-16.2 (ΝΤ.ΗΜ.24) Ηλεκτρομαγνητικοί μετρητές παροχής DN250, PN10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-31 

ΕΥΡΩ : Πέντε χιλιάδες οκτακόσια  (5.800,00€) 

 

Άρθρο ΥE-17 (ΝΤ.ΗΜ.25) Θυροδικλείδα ανοίγματος 400x400χστ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-85 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μιας χειροκίνητης μεταλλικής θυρίδας για 
ονομαστικό άνοιγμα 400x400χστ, για μονομερώς ασκούμενη πίεση μέχρι 10μ. στήλης νερού, 
κατασκευασμένης από χυτοσιδηρό ή ανοξείδωτο πλαίσιο και σύρτη, με ανοξείδωτο ή ορειχάλκινο 
βάκτρο και γενικά κατασκευασμένη από υλικά κατάλληλα για διαβρωτικά λύματα, μετά πλήρους 
χειροκίνητου μηχανισμού χειρισμού ανυψώσεως - κλεισίματος με όλα τα απαιτούμενα βοηθητικά 
υλικά και μικροϋλικά, δαπάνη ή εργασία για την εγκατάσταση και καλή λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένης θυροδικλείδας. 
ΕΥΡΩ : Τρεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα  (3.350,00€) 

 

Άρθρο ΥE-18 (ΝΤ.ΗΜ.26) Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος 230/400 V, 50 Hz, 350 KVA 

      Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-58 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) τριφασικού 
εναλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, με κινητήρα Diesel, πλήρους με την 
δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής. 
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Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του Η/Ζ με τον 
πίνακα μεταγωγής και τη αποθήκη καυσίμων καθώς και οι σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων. 
Τα Η/Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (τεχνικά εγχειρίδια, 
διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και 
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Σαράντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια  (44.800,00€) 

 

Άρθρο ΥE-19 Γενικό πεδίο Χ.Τ. 
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πίνακα 
χαμηλής τάσεως κλειστού τύπου πεδίου/ων, αντλιοστασίου ή συστήματος ρύθμισης παροχής - 
πιεζόθραυσης, που περιλαμβάνει το γενικό πεδίο άφιξης και τροφοδοσίας, αντλητικών 
συγκροτημάτων (χωρίς τα πεδία τροφοδοσίας αντλητικών συγκροτημάτων), ηλεκτροκίνητων 
δικλείδων, αυτοματισμού, οργάνων, βοηθητικών καταναλώσεων, τις γραμμές αντιστάθμισης, μετά 
πάντων των απαιτουμένων οργάνων και εξαρτημάτων, πλήρως συναρμολογημένου και 
συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις όπως εμφανίζονται στα εγκεκριμένα 
σχετικά σχέδια.  
Περιλαμβάνονται οι ζυγοί, οι εσωτερικές καλωδιώσεις, τα ακροπέδιλα (κος) σύνδεσης των 
καλωδίων μετά παντός απαιτουμένου εξαρτήματος, μικροϋλικού, δαπάνης ή εργασίας για την 
παράδοση και καλή λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΠΗΕ. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
Άρθρο ΥE-19.1 (ΝΤ.ΗΜ.27) Γενικό πεδίο Χ.Τ. τροφοδοσίας αντλιοστασίου 3x400A 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-89 

ΕΥΡΩ : Δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (2.850,00€) 

 
Άρθρο ΥE-19.2 (ΝΤ.ΗΜ.28) Γενικό πεδίο Χ.Τ. τροφοδοσίας αντλιοστασίου 3x315A 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-89 

ΕΥΡΩ : Χίλια επτακόσια ογδόντα πέντε (1.785,00€) 

 
Άρθρο ΥE-19.3 (ΝΤ.ΗΜ.29) Γενικό πεδίο Χ.Τ. τροφοδοσίας συστήματος ρύθμισης 

παροχής - πιεζόθραυσης 3x25A 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-89 

ΕΥΡΩ : Χίλια οκτακόσια πενήντα (1.850,00€) 

 
 
Άρθρο ΥE-20 Πεδίο τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος  
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πίνακα 
χαμηλής τάσεως κλειστού τύπου πεδίου/ων, τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος, με σύστημα 
ομαλής εκκίνησης (SOFT STARTER), ή με σύστημα μετατροπέα στροφών (INVERTER), μετά 
πάντων των απαιτουμένων οργάνων και εξαρτημάτων, πλήρως συναρμολογημένου και 
συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις περιλαμβανομένων των εσωτερικών 
καλωδιώσεων, των ακροπεδίλων (κως) συνδέσεως των καλωδίων μετά παντός απαιτουμένου 
εξαρτήματος, μικροϋλικού, δαπάνης ή εργασίας για την παράδοση και καλή λειτουργία σύμφωνα 
με την μελέτη και τις απαιτήσεις των ΤΠΗΕ. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
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Άρθρο ΥE-20.1 (ΝΤ.ΗΜ.30) Πεδίο τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος 75KW με 
ομαλό εκκινητή 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-89 

ΕΥΡΩ : Πέντε χιλιάδες εκατό (5.100,00€) 

 
Άρθρο ΥE-20.2 (ΝΤ.ΗΜ.31) Πεδίο τροφοδοσίας αντλητικού συγκροτήματος 55KW με 

μετατροπέα στροφών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-89 

ΕΥΡΩ : Έξι χιλιάδες οκτακόσια (6.800,00€) 

 
Άρθρο ΥE-21 (ΝΤ.ΗΜ.32) Φωτιστικό σώμα φθορισμού στεγανό 2x58W 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-59 

Για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού 
επιμήκους βιομηxανικού τύπου με ανακλαστήρα, τύπου γωνιακού ή οροφής, για δύο λαμπτήρες 
58W, με βάση από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού και κάλυμμα από πολυκαρβονικό 
πλαστικό, στεγανό (ΙΡ 55), πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 
λοιπούς όρους δημοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση φωτιστικού, λαμπτήρων, 
πηνίου, πυκνωτή, παροχικών καλωδίων, οργάνων αφής, ρευματοδοτών όπου απαιτείται σύμφωνα 
με τα σχέδια και μικροϋλικών στον τόπο του έργου και εργασία εγκ/σης, τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Τετρακόσια είκοσι  (420,00€) 

 

Άρθρο ΥE-22 (ΝΤ.ΗΜ.33) Φωτιστικό σώμα ανάγκης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-59 

Φωτιστικό σώμα ανάγκης με λαμπτήρα/ες, φθορισμού 1 x 8W ή LED αντίστοιχης ή καλύτερης 
απόδοσης, με βάση από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες γυαλιού, κάλυμμα από πολυκαρβονικό 
πλαστικό, στεγανό (ΙΡ 65), και ενσωματωμένη διάταξη εφεδρικής τροφοδοσίας από μπαταρίες 
Ni−cd, πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση φωτιστικού, λαμπτήρων, παροχικών 
καλωδίων, οργάνων αφής, σύμφωνα με τα σχέδια και μικροϋλικών στον τόπο του έργου και 
εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Τριακόσια ογδόντα   (380,00€) 

 

Άρθρο ΥE-23 (ΝΤ.ΗΜ.34) Αρματούρα  στεγανή 100W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-60 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση μιας στεγανής αρματούρας 100W με 
διαφανές κάλυμμα και λαμπτήρα 100W ή ενεργειακό λαμπτήρα αντίστοιχης φωτιστικής απόδοσης 
περιλαμβανομένης και της αντιστοιχούσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
ΕΥΡΩ : Διακόσια πενήντα  (250,00€) 
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Άρθρο ΥE-24 (ΟΔΟ60.10.20.03) Φωτιστικό σώμα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με 
λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) τύπου semi cut-
off, ισχύος 150W. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-103 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του 
λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, μονομελή ή πολυμελή, με τον αντίστοιχο 
βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες με μεταλλικό περιλαίμιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-
7, με τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και την ειδική μεταλλική απόληξη που προσαρμόζεται στην 
κορυφή του ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισμένα με πάχος επίστρωσης 60 μm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN 
ISO 1641, τον αντίστοιχο λαμπτήρα Na, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-02-00 "Ιστοί 
οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".  
Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονομικής ζωής” των λαμπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς 
15.000 ώρες λειτουργίας.  
Διευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώματα Νατρίου Υ.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες 
απιοειδούς μορφής με επικάλυψη ή σωληνωτής μορφής διαφανείς. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
•η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράμμου 
σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα, καθώς 
και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισμένων  
•η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής) 
•η προμήθεια του λαμπτήρα ατμών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την 
μελέτη 
•η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  
•τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 
3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 
Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονά του, με ισχύ λαμπτήρα 150W 
ΕΥΡΩ : Τριακόσια  (300,00€) 

 
Άρθρο ΥΕ-25 Καλωδίωση τοποθετημένη E1VV (NYY) 
Καλώδιο τροφοδότησης ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης, τύπου Ε1VV (NYY) με χάλκινους 
αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου 
E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός 
κυκλικού τομέα). Εγκατεστημένο ορατό επί τοίχου ή δαπέδου ή ιστού με κατάλληλη προστασία 
(εσχάρα ή χαλυβοσωλήνα με την αξία αυτών) ή μέσα σε χαντάκι σε ήδη τοποθετημένο σωλήνα 
PVC ή γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα για τα σημεία εγκάρσιας όδευσης σημείων διέλευσης βαρέων 
οχημάτων (με την αξία του σωλήνα των εκσκαφών και επιχώσεων όπου απαιτείται), πλήρη, 
σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση καλωδίου, υλικών και μικροϋλικών στήριξης, προστασίας, 
σύνδεσης και σήμανσης στον τόπο του έργου (κολλάρα, κοχλίες, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια πέδιλα, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, 
σωλήνα, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες, κλπ) και εργασία διάνοιξης οπών ή αυλάκων στα 
οικοδομικά στοιχεία του έργου εγκατάστασης, εργασία εγκατάστασης, διαμορφώσεως και 
συνδέσεως των άκρων αυτού, ελέγχου και δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
 
Άρθρο ΥE-25.1 (ΝΤ.ΗΜ.35) Καλωδίωση τοποθετημένη, καλώδιο μονοπολικό E1VV-R 

1x95τ.χ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 

ΕΥΡΩ : Δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά (15,70€) 
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Άρθρο ΥE-25.2 (ΝΤ.ΗΜ.36) Καλωδίωση τοποθετημένη, καλώδιο μονοπολικό E1VV-R 
1x120τ.χ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 

ΕΥΡΩ : Δέκα οκτώ  (18,00€) 

 
Άρθρο ΥE-25.3 (ΝΤ.ΗΜ.37) Καλωδίωση τοποθετημένη, καλώδιο μονοπολικό E1VV-R 

1x185τ.χ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 

ΕΥΡΩ : Είκοσι τέσσερα και τριάντα λεπτά  (24,30€) 

 
Άρθρο ΥE-25.4 (ΝΤ.ΗΜ.38) Καλωδίωση τοποθετημένη, καλώδιο πενταπολικό Ε1VV-R 

5G10 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-102 

ΕΥΡΩ : Δέκα τρία και τριάντα λεπτά (13,30€) 

 

Άρθρο ΥΕ-26 Καλωδίωση τοποθετημένη, καλώδιο XLPE με ουδέτερο 
μειωμένης διατομής  

Καλώδιο με μόνωση XLPE από πίνακα μέχρι ηλεκτροκινητήρα, για τοποθέτηση ορατά σε δάπεδο 
με προστασία χαλυβοσωλήνα, είτε επί τοίχου ή ιστού με κατάλληλη προστασία (εσχάρα ή 
χαλυβοσωλήνα με την αξία αυτών), πλήρη, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση καλωδίου, υλικών και 
μικροϋλικών στήριξης, προστασίας, σύνδεσης και σήμανσης στον τόπο του έργου (κολλάρα, 
κοχλίες, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια πέδιλα, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, σωλήνα, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες, κλπ) και εργασία 
διάνοιξης οπών ή αυλάκων στα οικοδομικά στοιχεία του έργου εγκατάστασης, εργασία 
εγκατάστασης, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού, ελέγχου και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 
Άρθρο E-26.1 (ΝΤ.ΗΜ.39) Καλωδίωση τοποθετημένη, καλώδιο XLPE 3x95+50τ.χ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 

ΕΥΡΩ : Είκοσι εννέα  (29,00€) 

 

Άρθρο E-26.2 (ΝΤ.ΗΜ.40) Καλωδίωση τοποθετημένη, καλώδιο XLPE 3x70+35τ.χ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 

ΕΥΡΩ : Είκοσι έξι και πενήντα λεπτά  (26,50€) 

 

Άρθρο E-27 (ΗΜ65.10.30) Καλωδίωση τηλεμετάδοσης στοιχείων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-48 

Καλωδίωση τηλεμετάδοσης με καλώδιο 12 τουλάχιστον οπτικών ινών, αντιτρωκτικής προστασίας, 
εντός χάνδακα, με σωλήνα προστασίας από πολυαιθυλένιο, DN 50 mm, PN 10 atm, ή 
γαλβανισμένο σωλήνα και με στηρίγματα όπου απαιτούνται. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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• Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του καλωδίου οπτικών ινών, των σωλήνων 
προστασίας και των πάσης φύσεως στηριγμάτων 

• Τα φρεάτια έλξης ή διακλάδωσης, οι ειδικές μούφες συνδέσεως και τα στοιχεία ενδιάμεσης 
διακλάδωσης που προβλέπονται. 

• Οι εργασίες τοποθέτησης των σωλήνων προστασίας, η έλξη των καλωδίων διαμέσου 
αυτών και οι απαιτούμενες πλέξεις και συνδέσεις του καλωδίου 

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή η εκσκαφή και η επανεπίχωση του ορύγματος. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο μήκους καλωδίωσης (μμ)  
ΕΥΡΩ : Οκτώ και πενήντα λεπτά (8,50€) 

 
Άρθρο ΥE-28 Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου  
Σύστημα αυτομάτου ελέγχου, αποτελούμενο βασικά από πίνακα αυτοματισμού και ελέγχου με 
προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC) λειτουργίας ρυθμιστικής βαλβίδας παροχής ή και 
αντλίας, συμπεριλαμβανομένου, κατάλληλου αριθμού αναλογικών εισόδων και εξόδων, με 
σημάνσεις υπερεντάσεως κινητήρος, τις συνδέσεις προς τις στάθμες, τις πιέσεις, τα συστήματα 
εκκίνησης-στάσης-ελέγχου ρυθμιστικής βαλβίδας ή και αντλιών, το παροχόμετρο, τις σημάνσεις 
λειτουργίας και βλάβης, την δυνατότητα τηλεμετάδοσης ή λήψης δεδομένων από απομακρυσμένο 
Κέντρο Ελέγχου ορισμένων ενδείξεων και σημάνσεων, την οθόνη διεπαφής, περιλαμβανομένων 
όλων των απαιτούμενων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων, εξοπλισμό τηλεφώνων όπου 
προβλέπεται, εξοπλισμό τερματισμού και σύνδεσης καλωδίων τηλεμετάδοσης (ξηρά και ενεργά 
στοιχεία), εκτός της καλωδιώσεως τηλεμετάδοσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση, δοκιμές, υλικά και μικροϋλικά και εργασία για την παράδοση του συστήματος 
αυτοματισμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Άρθρο E-28.1 (ΝΤ.ΗΜ.41) Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου αντλιοστασίου 

λυμάτων με μία άντληση μέχρι τρείς (3) αντλίες. 

Κωδικός Αναθεώρησης 25% ΗΛΜ-52 25% ΗΛΜ-55  

       25% ΗΛΜ-53 25% ΗΛΜ-56 

ΕΥΡΩ : Είκοσι οκτώ χιλιάδες εξακόσια πενήντα (28.650,00€) 

 

Άρθρο ΥE-28.2 (ΝΤ.ΗΜ.42) Σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου παροχομετρικού 
αντλιοστασίου με μία άντληση μέχρι τρείς (3) αντλίες και ρυθμιστική δικλείδα. 

Κωδικός Αναθεώρησης 25% ΗΛΜ-52 25% ΗΛΜ-55  

       25% ΗΛΜ-53 25% ΗΛΜ-56 

ΕΥΡΩ : Τριάντα δύο χιλιάδες πεντακόσια (32.500,00€) 

 

Άρθρο ΥE-28.3 (ΝΤ.ΗΜ.43) Αυτοματισμός και έλεγχος συστήματος ρύθμισης παροχής - 
πιεζόθραυσης. 

Κωδικός Αναθεώρησης 25% ΗΛΜ-52 25% ΗΛΜ-55  

       25% ΗΛΜ-53 25% ΗΛΜ-56 

ΕΥΡΩ : Δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια (15.800,00€) 
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Άρθρο ΥE-29 Σύστημα ελέγχου διάρρηξης χώρου 
Σύστημα ελέγχου διάρρηξης χώρου - συναγερμός, αποτελούμενο βασικά από πίνακα συναγερμού 
και ελέγxου, τους αισθητήρες, τους βομβητές και την σειρήνα, το πληκτρολόγιο πιστοποίησης 
εισόδου, την δυνατότητα σύνδεσης και τηλεμετάδοσης καταστάσεων στον αυτοματισμό και από 
εκεί σε Κέντρο Ελέγχου, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων οργάνων, υλικών, 
καλωδιώσεων εκτός της καλωδιώσεως τηλεμετάδοσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, υλικά και μικροϋλικά και εργασία για την παράδοση του 
συστήματος συναγερμού σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΤΠΗΕ) και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
Άρθρο ΥE-29.1 (ΝΤ.ΗΜ.44) Σύστημα ελέγχου διάρρηξης χώρων Τελικού Αντλιοστασίου 

Μεταφοράς Λυμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης 25% ΗΛΜ-52   25% ΗΛΜ-56 

    25% ΗΛΜ-55   25% ΗΛΜ-62 

ΕΥΡΩ : Χίλια εξακόσια (1.600,00€) 

 

Άρθρο ΥE-29.2 (ΝΤ.ΗΜ.45) Σύστημα ελέγχου διάρρηξης χώρου Φρεατίου Δικλείδων 

Κωδικός Αναθεώρησης 25% ΗΛΜ-52   25% ΗΛΜ-56 

    25% ΗΛΜ-55   25% ΗΛΜ-62 

ΕΥΡΩ : Χίλια τριακόσια (1.300,00€) 

 

Άρθρο ΥE-30 Θεμελιακή γείωση κτιρίων 
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραιτήτων υλικών για συγκρότηση 
πλήρους εγκαταστάσεως θεμελιακής γείωσης κτιρίων, δηλαδή αγωγών χαλκού, στηριγμάτων, 
ηλεκτροδίων γειώσεως, φρεατίων και για τη σύνδεσή τους και για κάθε μικροϋλικό, δαπάνη ή 
εργασία ώστε η εγκατάσταση και είναι πλήρης και σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΤΠΗΕ) και τα σχέδια της μελέτης.  
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 

Άρθρο ΥE-30.1 (ΝΤ.ΗΜ.46) Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης Τελικού Αντλιοστασίου 
Μεταφοράς Λυμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-45 

ΕΥΡΩ :  Τρεις χιλιάδες εξακόσια  (3.600,00€) 

 

Άρθρο ΥE-30.2 (ΝΤ.ΗΜ.47) Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης Αντλιοστασίου 
Επεξεργασμένων Λυμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-45 

ΕΥΡΩ:  Δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα (2.850,00€) 
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Άρθρο ΥE-30.3 (ΝΤ.ΗΜ.48) Εγκατάσταση θεμελιακής γείωσης Φρεατίου Δικλείδων  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-45 

ΕΥΡΩ : Τρεις χιλιάδες τετρακόσια  (3.400,00€) 

 

Άρθρο ΥE-31 Αντικεραυνική προστασία κτιρίων 
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραιτήτων υλικών για συγκρότηση 
πλήρους εγκαταστάσεως αντικεραυνικής προστασίας κτιρίου, δηλαδή χαλύβδινων αγωγών, 
στηριγμάτων, ακίδων και για τη σύνδεσή τους και για κάθε μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία ώστε η 
εγκατάσταση και είναι πλήρης και σύμφωνη με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών 
Εργασιών (ΤΠΗΕ) και τα σχέδια της μελέτης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
Άρθρο ΥE-31.1 (ΝΤ.ΗΜ.49) Αντικεραυνική προστασία Τελικού Αντλιοστασίου 

Μεταφοράς Λυμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-45 

ΕΥΡΩ :  Δύο χιλιάδες τριακόσια πενήντα  (2.350,00€) 

 

Άρθρο ΥE-31.2 (ΝΤ.ΗΜ.50) Αντικεραυνική προστασία Αντλιοστασίου Επεξεργασμένων 
Λυμάτων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-45 

ΕΥΡΩ : Χίλια εξακόσια  (1.600,00€) 

 

Άρθρο ΥE-31.3 (ΝΤ.ΗΜ.51) Αντικεραυνική προστασία Φρεατίου Δικλείδων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-45 

ΕΥΡΩ : Τετρακόσια  (400,00€) 

 
Άρθρο ΥE-32 (ΝΤ.ΗΜ.52) Εσχάρωση τύπου καλάθου 600x600χστ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 

Για την κατασκευή, μεταφορά και εγκατάσταση, σε στόμιο (400x400χστ) εκβολής ακαθάρτων σε 
δεξαμενή αντλιοστασίου λυμάτων, εσχάρας συγκρατήσεως φερτών υλών τύπου καλάθου 
600x600χστ, γαλβανισμένης, αποτελούμενης από κατακόρυφα στοιχεία και οριζόντια κυκλικά 
στηρίγματα από χαλύβδινες ταινίες, εσχάρωση βάσης και στήριγμα με αλυσίδα ανύψωσης για την 
συλλογή των εσχαρισμάτων, καθώς και κατακόρυφο χαλύβδινο ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο οδηγό 
ολίσθησης για την ανέλκυση και στήριξη αυτής, πλήρης και σύμφωνη με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΤΠΗΕ) και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Χίλια εξακόσια δέκα  (1.610,00€) 

 

Άρθρο ΥE-33 (ΝΤ.ΗΜ.53) Ανυψωτική διάταξη μονοράγας, ανυψωτικής ικανότητας 
1,5τον/4,50μ, ανοίγματος 6,5μ, με ηλεκτροκίνητο βαρούλκο. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-63 

Ανυψωτική διάταξη μονοράγας κατασκευασμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, 
πλήρως εγκατεστημένη, μετά της οριζόντιας δοκού κυλίσεως, του φορείου, με τα συστήματα 
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κύλισης, πέδησης και ασφάλισης, τις εύκαμπτες καλωδιώσεις ηλεκτροδότησης και τα χειριστήρια 
λειτουργίας, φέρουσας ικανότητας 1,5τον/4,50μ, ανοίγματος 6,5μ, σύμφωνα με τα σχέδια της 
εγκεκριμένης μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-08-03-00 "Γερανογέφυρες αντλιοστασίων". 
Η ανυψωτική διάταξη θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (στατικοί 
υπολογισμοί, σχέδια λεπτομερειών και ηλεκτρικών συνδέσεων, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά 
χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκειται δε στην έγκριση 
της Υπηρεσίας. 
Τιμή κατ’ αποκοπή (πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση) (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Πέντε χιλιάδες οκτακόσια  (5.800,00€)  
 
Άρθρο ΥE-34 (ΝΤ.ΗΜ.54) Σύστημα εξαερισμού-απόσμησης Τελικού Αντλιοστασίου 

Μεταφοράς Λυμάτων  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συστήματος μηχανικού εξαερισμού αντλιοστασίου 
και εξαερισμού δεξαμενής αντλιοστασίου αποτελούμενου από ανεμιστήρα φυγοκεντρικό, υπό 
κατάλληλη στατική πίεση με τον ηλεκτροκινητήρα του, τους αεραγωγούς από γαλβανισμένη 
λαμαρίνα ή ειδικό πλαστικό, τις χειροκίνητες δικλείδες αέρα, την καλωδίωση και κάθε εξάρτημα, 
μικροϋλικό ή εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωσή του και την απρόσκοπτη και ορθή 
λειτουργία του, πλήρης και σύμφωνη με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΤΠΗΕ) και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Τιμή κατ’ αποκοπή (πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση) (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Έξι χιλιάδες τριακόσια (6.300,00€) 
 
Άρθρο ΥE-35 (ΝΤ.ΗΜ.55) Σύστημα έγχυσης χημικού απόσμησης  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 
Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συστήματος έγχυσης χημικού απόσμησης 
αποτελούμενo από δοσομετρική αντλία, δεξαμενή αποθήκευσης, ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων 
πολυαιθυλενίου PE Φ50 10 ατμ. με τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταυ κλπ.), τις καλωδιώσεις και με 
τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης και τοποθέτησης εκτός εκσκαφών και επιχώσεων για την καλή 
εγκατάσταση και λειτουργία, πλήρης και σύμφωνη με τα σχέδια της μελέτης, τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΤΠΗΕ) και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
Τιμή κατ’ αποκοπή (πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση) (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Τρεις χιλιάδες διακόσια  (3.200,00€) 
 
Άρθρο ΥE-36 (ΝΤ.ΗΜ.56) Πυροσβεστήρας κόνεως 6 Χγρ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19 
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους επίτοιxου φορητού πυροσβεστήρα με 
εκτοξευτήρα. Ο πυροσβεστήρας θα είναι με γόμωση 6 xγρ ξηράς κόνεως, κατάλληλος για xρήση 
κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαϊές Α, Β, C, Ε xαρακτηριζόμενος με 
το σύμβολο Pa και τα xρώματα Πράσινο (Α), Κόκκινο (Β), Μπλέ (C) και Κυανούν ανοικτό (Ε), 
σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο NHS 10/1971 και τα σήματα που συνιστά η N.F.P.A. Ο 
πυροσβεστήρας θα έxει ορατή ένδειξη της ετοιμότητας για xρήση ή της ανάγκης αναγόμωσής του. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Εβδομήντα τρία (73,00€) 
 
Άρθρο ΥE-37 (ΝΤ.ΗΜ.57) Πυροσβεστήρας κόνεως οροφής αυτόματος 12 Χγρ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19 
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους πυροσβεστήρα οροφής με 
ενσωματωμένο ακροφύσιο τύπου Sprinkler αυτόματης ενεργοποίησης, όταν η θερμοκρασία του 
χώρου φτάσει στους 68οC. Ο πυροσβεστήρας θα είναι με γόμωση 12 xγρ ξηράς κόνεως, 
κατάλληλος για xρήση κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαϊές Α, Β, C, 
Ε xαρακτηριζόμενος με το σύμβολο Pa και τα xρώματα Πράσινο (Α), Κόκκινο (Β), Μπλέ (C) και 
Κυανούν ανοικτό (Ε), σύμφωνα με το Ελληνικό Πρότυπο NHS 10/1971 και τα σήματα που συνιστά 
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η N.F.P.A. Ο πυροσβεστήρας θα έxει ορατή ένδειξη της ετοιμότητας για xρήση ή της ανάγκης 
αναγόμωσής του. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Εκατόν δώδεκα  (112,00€) 
 
Άρθρο ΥE-38 (ΝΤ.ΗΜ.58) Αντλητικό συγκρότημα στραγγιδίων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-22 

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων, παροχής 6μ3/ω για μανομετρικό ύψος 
6μΣΥ, με την σωλήνωση καταθλίψεως από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας κατά AISI316 
ονομαστικής διάστασης DN32 και την διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση, 
πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο 
(με την καλωδίωση) και παράδοση σε πλήρη λειτουργία και σύμφωνη με τα σχέδια της μελέτης, τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρομηχανολογικών Εργασιών (ΤΠΗΕ) και τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ : Πεντακόσια σαράντα και πενήντα λεπτά (540,50€) 

 

Άρθρο ΥE-39 (ΥΔΡ11.05.01) Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του 
έργου. Κατασκευές χωρίς 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.   
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 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισμών του βάρους. 
ΕΥΡΩ : Ένα και εξήντα λεπτά  (1,60€) 
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Άρθρο ΥE-40 (ΥΔΡ11.06) Αμμοβολή/μεταλλοβολή 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 :  Είκοσι λεπτά (0,20€) 

 

Άρθρο ΥE-41 (ΥΔΡ11.07.01) Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών - 
Εφαρμογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust 
primer) με υλικό εποξειδικής βάσεως 

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". 
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. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. 
ΕΥΡΩ : Δώδεκα λεπτά (0,12€) 

 
Άρθρο ΥE-42 (ΥΔΡ11.08.01) Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό 

περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων 
υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής. 
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. 
Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού 
οξειδίου του σιδήρου δύο συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
ΕΥΡΩ : Δέκα επτά λεπτά (0,17€) 
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Άρθρο ΥE-43 (ΝΤ.ΗΜ.59) Αποζημίωση οκταώρου λειτουργίας αντλιοστασίων και 
δεξαμενών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΗΕ-003 

Ημερήσια αποζημίωση οκταώρου εργασίας για την απασχόληση προσωπικού λειτουργίας 
αντλιοστασίων και δεξαμενών που αποτελείται από έναν τεχνίτη - χειριστή, ένα βοηθό τεχνίτη, και 
για την μερική απασχόληση σαν υπεύθυνου ενός διπλωματούχου Μηχανικού, με τη δαπάνη 
μεταφοράς του προσωπικού, χρήσεως εργαλείων καθώς και τη δαπάνη ασφαλίσεως του 
προσωπικού από κάθε ατύχημα. Η δαπάνη καλύπτει οποιοδήποτε οκτάωρο εργασίας σε 
εργάσιμες ημέρες, αργίες και νυκτερινή εργασία. 
Τιμή ανά οκτάωρο (8ω) 
ΕΥΡΩ :  Τετρακόσια  (400,00€) 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  : ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ    ¨Λ¨ 
 
Άρθρο ΛΑ-1  (ΝΕΤ ΛΙΜ 2.02)  Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας B 

           Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1210 

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου από υλικά που δύνανται να αποληφθούν με 
βυθοκόρο (δράγα) που διαθέτει κοπτική κεφαλή, ή κάδο εκσκαφής, με ή χωρίς προηγούμενη 
διατάραξη με τον ίδιο κάδο εκσκαφής, όπως κοκκώδη εδάφη μετρίως συμπυκνωμένα έως πολύ 
πυκνά (άμμοι, χάλικες, αμμοχάλικα αμμοϊλύες), συνεκτικά εδάφη μετρίας συνοχής έως στιφρά 
(άργιλοι, αργιλοιλύες) μεικτά ως άνω συνεκτικά εδάφη σε πρόσμειξη με κοκκώδη σε κυμαινόμενο 
ποσοστό, πολύ ασθενείς έως ασθενείς βράχοι (όπως μάργες μετρίας διαγένεσης, κ.λ.π.) καθώς 
και αρκετά  χαλαροποιημένοι, θρυμματισμένοι ως και έντονα εξαλλοιωμένοι βραχώδεις 
σχηματισμοί,  σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη 
διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων θεμελιώσεως λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις 
ή εξυγίανση του πυθμένα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες 
εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης 

μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή 
προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις 
εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να 
μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, ή/και 

β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου 
μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και 
εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για μελλοντική χρησιμοποίησή 
τους. 

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς όρους. 
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου 
υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης 
μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, 
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.).που μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο 
έργο εξοπλισμό ή/και με  πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tοn. 
Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
βυθοκορημάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε 
οποιοδήποτε σημείο του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων 
βυθοκορήσεων, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή 
δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης (m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 
ΕΥΡΩ : Τρία (3,00€) 

 
Άρθρο ΛΑ-2  (ΝΕΤ ΛΙΜ 2.03.01) Εκσκαφές πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη Κατηγορίας Γ χωρίς 

χρήση δράγας με κοπτική κεφαλή 
         Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 1230 

Εκσκαφή πυθμένα θαλάσσης αποτελούμενου από υλικά πολύ συνεκτικά ως σκληρά που όμως, 
λόγω της δομής τους (λεπτοστρωματώδη με αναλλαγή με λιγότερο σκληρά υλικά), δύνανται να 
αποληφθούν με συμβατικές μεθόδους εκσκαφής αφού προηγηθεί χαλάρωση με ειδικό μηχανικό 
εξοπλισμό χαλάρωσης (π.χ. σφύρα ελεύθερης πτώσης) όπως έντονα συμπυκνωμένες άμμοι, 
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ψαμμίτες, σκληρές μάργες ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί (beach rocks) κροκαλοπαγείς ορίζοντες και 
σχιστοποιημένα πετρώματα (σχιστόλιθοι) κ.λ.π., σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την 
εκβάθυνση λιμενολεκανών, ή την διάνοιξη διαύλων, ή την κατασκευή αυλάκων θεμελιώσεως 
λιμενικών έργων, ή γενικότερα για βυθοκορήσεις ή εξυγίανση του πυθμένα, σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-02-01-00 ‘’Υποθαλάσσιες εκσκαφές χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α) Η αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη των βυθοκορημάτων σε βάθη θαλάσσης 

μεγαλύτερα των 50 m, ή σε βάθη που ορίζουν αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ.  ΓΕΝ) ή 
προβλέπουν οι περιβαλλοντικοί όροι, ανεξαρτήτως αποστάσεως μεταφοράς, σε θέσεις 
εγκεκριμένες από τις αρμόδιες Αρχές και σε διασπορά, ώστε η συντελούμενη πρόσχωση να 
μη μειώνει το βάθος στις θέσεις απορρίψεως πέραν των 3.00 m, ή/και 

β) Η μεταφορά των κατάλληλων βυθοκορημάτων, ανεξαρτήτως αποστάσεως και μεθόδου 
μεταφοράς, και η απόθεσή τους σε χερσαίους ή/και θαλάσσιους χώρους του έργου ή και 
εκτός αυτού, που προβλέπονται από την μελέτη του έργου και εγκρίνονται αρμοδίως, για 
την κατασκευή υφάλων ή εξάλων επιχώσεων του έργου, ή για μελλοντική χρησιμοποίησή 
τους. 

Η ως άνω εκσκαφή, αποκόμιση, μεταφορά και απόρριψη  ή απόθεση θα εκτελούνται σύμφωνα με 
τους περιβαλλοντικούς όρους. 
Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη διαμόρφωσης των προβλεπόμενων από την μελέτη του έργου 
υφάλων πρανών εκσκαφής ή υφάλων αναβαθμών, η δαπάνη ανέλκυσης και απόρριψης 
μεμονωμένων αντικειμένων οποιουδήποτε μεγέθους, βάρους και σύστασης (όπως π.χ. φυσικοί 
ογκόλιθοι, παλαιές αλυσίδες, άγκυρες, τεμάχια σκυροδέματος, εμπόδια οποιουδήποτε είδους, 
μεταλλικά τεμάχια ή εξαρτήματα κλπ.).που μπορούν να ανασυρθούν με τον χρησιμοποιούμενο στο 
έργο εξοπλισμό ή/και με  πρόσθετο πλωτό γερανό 80 tοn. 
Η εκσκαφή, αποκόμιση, θαλάσσια μεταφορά και απόρριψη σύμφωνα με το παρόν άρθρο, 
βυθοκορημάτων πάσης φύσεως, που συσσωρεύονται κατά την εκτέλεση των βυθοκορήσεων σε 
οποιοδήποτε σημείο του εκσκαπτομένου πυθμένα και οφείλονται είτε στις κατασκευαστικές 
δραστηριότητες του Αναδόχου, είτε σε φυσικούς παράγοντες (θαλάσσιοι κυματισμοί, ρεύματα κλπ.) 
ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των προβλεπόμενων 
βυθοκορήσεων, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται δε ότι η πρόσθετη αυτή 
δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και 
περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής πυθμένα θαλάσσης (m3), μετρούμενο με λήψη αρχικών και 
τελικών διατομών. 
ΕΥΡΩ : Δώδεκα (12,00€) 

 
Άρθρο ΛΑ-3  (ΝΕΤ ΛΙΜ 3.03)  Εξυγιαντικές στρώσεις πυθμένα με αμμοχάλικο 

            Κωδικός Αναθεώρησης  ΛΙΜ 2140 

Εξυγίανση πυθμένα θαλάσσης με αμμοχάλικο χειμάρρου ή ορυχείου αυτούσιου, ή κατόπιν 
διαλογής, ή παραγομένου δια θραύσεως, σε οποιοδήποτε βάθος θαλάσσης, για την θεμελίωση 
τεχνικών έργων, ήτοι προμήθεια του κατάλληλου υλικού, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά χερσαία ή 
θαλάσσια από οποιαδήποτε απόσταση,  διάστρωση και μόρφωση εκτελούμενη κατά οριζόντιες 
στρώσεις, πάχους έως 1,00 m, εκτός αν άλλως καθορίζεται από την μελέτη, τακτοποίηση με τη 
βοήθεια δύτη στις προβλεπόμενες θέσεις και στάθμες, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-
03-01-00 ‘’Εξυγίανση θαλασσίου πυθμένα με αμμοχαλικώδη υλικά’’. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), με λήψη διατομών προ και μετά την διάστρωση. 
ΕΥΡΩ : Έξι και πενήντα λεπτά (6,50€) 

 
Άρθρο ΛΑ-4  (ΝΕΤ ΛΙΜ 4.04)  Λιθορριπές εδράσεως ατομικού βάρους λίθων 0,5 - 50 kg 

            Κωδικός Αναθεώρησης  ΛΙΜ 2210 

Κατασκευή λιθορριπών για την έδραση λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος 
άνω αυτής, από λίθους προελεύσεως λατομείου, ατομικού βάρους 0,5 ως 50 kg, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
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13383-1, διαβάθμισης σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 09-05-01-00 ‘’Πρίσματα 
λιθορριπής και εξισωτική στρώση αυτών για την έδραση θαλασσίων έργων βαρύτητας’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια του υλικού λιθορριπής, η φορτο-εκφόρτωση και η 
χερσαία και θαλάσσια μεταφορά του ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η 
τακτοποίηση με την βοήθεια δύτη, σε οριζόντιες σρώσεις πάχους έως 1,00 m. 
Απώλειες υλικού λόγω καθιζήσεων οι οποίες θα εκδηλωθούν κατά τη διάρκεια κατασκευής του 
έργου, ή από διείσδυση του υλικού στον πυθμένα ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, καθώς και η 
συνίζηση του υλικού, δεν αναγνωρίζεται, δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, 
θεωρουμένου ότι η πρόσθετη αυτή δαπάνη ελήφθη υπόψη από τον Ανάδοχο κατά την σύνταξη της 
προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις αντίστοιχες τιμές του. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) λιθορριπής, μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές. 
ΕΥΡΩ : Δώδεκα  (12,00€) 

 
Άρθρο ΛΑ-5  (ΝΕΤ ΛΙΜ 4.08.01)  Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους 

προέλευσης λατομείου Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού 
βάρους 200 - 1500 kg 

        Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 2310 

Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή ύψος 
άνω αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατομείου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13383-1,  σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 ‘’Θωρακίσεις Πρανών Λιμενικών Έργων και Έργων 
προστασίας ακτών’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η φορτο-εκφόρτωση και 
η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η 
τακτοποίηση και διαμόρφωση της κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια δύτη. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές.   
ΕΥΡΩ : Δεκατρία  (13,00€) 

 
Άρθρο ΛΑ-6  (ΝΕΤ ΛΙΜ 6.02) Ύφαλες κατασκευές με σακκολίθους σκυροδέματος 

                       Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4130 

Κατασκευή υφάλων τμημάτων λιμενικών έργων με σακκολίθους σκυροδέματος, σε οποιοδήποτε 
βάθος θαλάσσης (έργων υποθεμελίωσης κρηπιδοτοίχων, προβλητών, και νησίδων, επισκευής, 
ενίσχυσης και προστασίας υφιστάμενων έργων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:  
• η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου καννάβινων σάκκων (γιούτας) 

χωρητικότητας έως 50 lt, και ετοίμου σκυροδέματος της κατηγορίας που προβλέπεται από 
την μελέτη, ή υλικών για την επί τόπου παρασκευή του, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

• η επί τόπου παρασκευή του σκυροδέματος (εάν δεν χρησιμοποιηθεί έτοιμο) 
• η πλήρωση των σάκκων με σκυρόδεμα, με ή χωρίς χρήση μηχανικού εξοπλισμού, και η 

πρόσδεσή τους με χαλύβδινο σύρμα, ώστε να διατηρούνται κλειστοί κατά τους χειρισμούς 
τους.  

• η προσέγγιση των γεμισμένων σάκκων στις θέσεις τοποθέτησης με χερσαία ή πλωτά 
μεταφορικά μέσα (φόρτωση με ή χωρίς χρήση μηχανικών μέσων και μεταφορά), με 
επιμελημένη στοιβασία για την αποφυγή φθορών κατά τους χειρισμούς τους 

• η πόντιση και τακτοποίηση των σάκκων στη προβλεπόμενη διάταξη και στάθμη με την 
βοήθεια καταδυτικού συνεργείου. 

Επιμετράται ο αριθμός των πληρωθέντων σάκκων, γίνεται δειγματοληπτική ζύγιση γεμάτων 
σάκκων και ανάγεται το προκύπτον βάρος σε όγκο σκυροδέματος με βάση την παραδοχή:  1,0 m3 

σκυροδέματος = 2400 kg γεμάτων σάκκων.  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο υφάλων κατασκευών με σακκολίθους σκυροδέματος. 
ΕΥΡΩ : Εκατόν σαράντα  (140,00€) 
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Άρθρο ΛΑ-7  (ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.02)  Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 
συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12   

                       Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6325 
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 (πλην 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. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
ΕΥΡΩ : Τριάντα (30,00€) 

 
Άρθρο ΛΑ-8  (ΝΕΤ 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 : Δέκα έξι  (16,00€) 

 
 
Άρθρο ΛΑ-9  (ΝΕΤ ΛΙΜ 9.07) Γαλβανισμένες αλυσίδες 

              Κωδικός Αναθεώρησης ΛΙΜ 4700 

Προμήθεια και τοποθέτηση στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις από καταδυτικό συνεργείο, 
καινουργών αλυσίδων, τύπου Θ (stud-link) ποιότητος U2 κατά Lloyds ή ανώτερης, οποιασδήποτε 
ονομαστικής διαμέτρου. Οι αλυσίδες θα είναι γαλβανισμένες και θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά δομικών από αναγνωρισμένο εργαστήριο.  
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Η σύνδεση των αλυσίδων στην τελική τους θέση θα γίνεται με χρήση ειδικών συνδέσμων όπως 
στρεπτήρων, κλειδιών, κλειδιών τύπου Ω, συνδέσμων τύπου αχλαδιού, συνδέσμων τύπου Kenter, 
αντοχής τουλάχιστον ίσης με αυτή των αλυσίδων και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τα σχέδια της 
Μελέτης και τους κανόνες συνδεσμολογίας αναγνωρισμένων Νηογνωμόνων.  
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια ανταλλακτικών καθώς και η διενέργεια δοκιμών 
σύμφωνα με  τις Τεχνικές Προδιαγραφές.   
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει των πινάκων του κατασκευαστή. 
ΕΥΡΩ : Πέντε (5,00€) 
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