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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. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

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

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των  ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, 
δασµούς, έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο 
Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
µεταφορικών του µέσων. 

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

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 
µεταφορικών µέσων) των  πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών και λοιπών  υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε 
την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης.

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων  από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην  ΚΥΑ 
36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο 



αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου.

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την  επέκεινα 
διαχείρισή τους.

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 
κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους 
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του 
πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών 
και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, 
επιστηµονικού προσωπικού και των  επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, 
ηµεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 
τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 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.

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 
προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους 
δηµοπράτησης , συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., 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.

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, 
τα µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 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 κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων 
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της 



εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και 
µέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής 
των πάσης φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. 
και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και 
δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 
µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που 
απαιτούνται για συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες 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. 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού 
εξοπλισµού που διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 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 

1.11 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. κ.λπ.), 
(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 κ.λπ.), 

(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.).

1.12 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 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και 
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων 
εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των 
ορυγµάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση 
του κοινού, την σήµανση και φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού 
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη σήµανσης και 
τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των 
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση 
των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης.

1.13 Οι δαπάνες των  τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού 
δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για 
την χάραξη των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών 
εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των  στοιχείων της οριστικής 
µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), 
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]), 

1.14 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.

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων  οπλισµού σκυροδεµάτων 
(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη.

1.16 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. 

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

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 
ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών.

1.19 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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την 
διατήρησή τους.

1.20 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.

1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των 
συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων 
και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 
φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη 
µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και 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 η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά 
την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων 
για την εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. 
σκούπισµα, καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς 
και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 
φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων 
συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο 
στα τεύχη δηµοπράτησης.

1.25 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 ικριωµάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 
αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης.

1.27 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 κ.λπ.), 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.



Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 
Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 
φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες 
αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, 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.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 
προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του 
Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και 
διακρίνεται σε:
(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της 

σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:
(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση 

κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων  π.χ.  γραφείων, 
εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, 
εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
και χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης.

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για 
τη διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς 
και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους 
δηµοπράτησης.

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων 
µετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Όρους.

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου 
εξοπλισµού γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και 
αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου χρόνου 
απασχόλησης.

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των  µελετών του έργου και τυχόν 
συµπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο 
κόστος.

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ  (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/
Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.
(10) Για εγγυητικές.
(11) Ασφάλισης του έργου.
(12) Προσυµβατικού σταδίου.
(13) Διάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας.
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων 

και λοιπών εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως 
για µελέτες που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, 



εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής υποστήριξης, 
απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες 
επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση).

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια 
της σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών 
σύµφωνα µε τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό 
την προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε 
περίπτωση µη µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται 
υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). 
Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες 
αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι επιστάτες, µε 
εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) δεν 
περιλαµβάνονται.

(3) Νοµικής υποστήριξης 
(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας 

προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων
(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα 

µεταφοράς προσωπικού 
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για 
συµµόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος
(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας
  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που 
περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως 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:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ.
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 
σωλήνα 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.
(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου
Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της 
συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 
επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας 
πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο: 

     DN / 12
 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC
Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της 
συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή 
του µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας 
πλάτους 240 mm, µε βάση το λόγο: 

     ΒN / 240 
 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις 
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.
Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει 
αρθεί µε απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να 
αντιστοιχίζεται µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα 
περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.



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  

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  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας εκσκαφές) 0,03

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).



ΑΡΘΡΟ  1ο 

 3.10 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ηµιβραχώδες 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων  δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 
περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, 
σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  
οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ 
ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα 
θα γίνεται υποχρεωτικά µε ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαµβάνεται στην 
τιµή µονάδας του άρθρου. 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο 
εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

3.10.02  Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση.

3.10.02.01   Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και εξήντα λεπτά.    

  Αριθµητικώς:   9,60 € 

ΑΡΘΡΟ 2ο 



3.11  Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες  

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  
συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς 
συγκολληµένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή 
στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού 
εξοπλισµού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων 
εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε 
εφαρµογή µικρών γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης 
θραυσµάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν  ξηρώ ή µε υπόγεια 
νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’. 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα 
θα γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη. 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 
(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις 
απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή 
περιλαµβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.  
Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων.

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 
από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του 
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων  από οπλισµένο σκυρόδεµα 
επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 
καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 
ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.

3.11.01  Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την φόρτωση των προϊόντων 
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την µεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση .

3.11.01.01   Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εικοσιοκτώ και σαράντα λεπτά.    

  Αριθµητικώς:   28,40 € 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
 6.01  Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων



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

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

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

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

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

εκτέλεσης των εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του 
χρόνου απασχόλησης, εξής:

6.01.01.03   Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6108

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε και εξήντα λεπτά.    

  Αριθµητικώς:  5,60 € 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

7.06     Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγµάτων, προσωρινού χαρακτήρα, µε σύστηµα µεταλλικών 
αµφιπλεύρων πετασµάτων βιοµηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή 
αναλόγου, της απαιτούµενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων 
γαιών και των  πλευρικών επιφορτίσεων από µόνιµα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων ή µηχανηµάτων έργων, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη 
εφαρµογής του Αναδόχου.

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η προσκόµιση, η χρήση,  οι µετακινήσεις από θέση και η αποκόµιση του 

εξοπλισµού, µε τις απαιτούµενες αντηρίδες, συνδέσµους κ.λ.π.
β. Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση 

των πετασµάτων στο προς εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική 
έµπηξη

γ. Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων.
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους



Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αµφιπλεύρων 
πετασµάτων αντιστήριξης (µε 1,00 m2 πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών 
ορύγµατος). Επιµετράται µόνο το τµήµα του πετάσµατος πάνω από την στάθµη του 
πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του εδάφους.

Επισήµανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον  όταν προβλέπεται ρητά στην 
µελέτη του έργου 

Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασµάτων αντιστήριξης

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα και εξήντα                 
                                          λεπτά. 
  Αριθµητικώς:  34,60 € 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή 

χειµάρρου.

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της 

στρώσης εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε 
ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή.

Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες 
από την µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και σαράντα λεπτά.                 
  Αριθµητικώς:  13,40 € 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
 5.05 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο 

θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068

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



Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
διαβαθµισµένου θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγµα µε µηχανικά µέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (µε την  προµήθεια και µεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συµπύκνωση µε δονητικούς συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 
πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθµός συµπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 95% της πυκνότητας 
που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor (Proctor 
Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών 
πληρωµής του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη.

5.05.01   Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και σαράντα λεπτά.                 
  Αριθµητικώς:  13,40 € 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
 4.01  Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από 

οπλισµένο σκυρόδεµα.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση 
ζηµιών στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την 
φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-
υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και 
αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο 
πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης.
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων.

4.01.01   Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων 
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3).

ΕΥΡΩ Ολογράφως:Είκοσι δύο και εβδοµήντα λεπτά.                 
  Αριθµητικώς:  22,70 € 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
12.10  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο PVC-
Uσυµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την 
εξωτερική διάµετρο), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώµατος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαµψίας SN.



Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή τόσο για σωλήνες µε απόληξη τύπου καµπάνας µε 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες µε 
ευθύγραµµα άκρα που συνδέονται µε συγκολλούµενο δακτύλιο (µούφα).

Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες µεταφορές  των σωλήνων  και των δακτυλίων στεγάνωσης ή 
συγκόλλησης (και της απαιτούµενης προς τούτο κόλλας).

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

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

Δεν συµπεριλαµβάνονται και επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου:

! Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγµατος, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη

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

! Τα ειδικά τεµάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώµατα κλπ) από PVC ή 
χυτοσίδηρο  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων.

12.10.04  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και τριάντα λεπτά .                 
  Αριθµητικώς:  9,30 € 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
12.13 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U 

Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο 
(PVC-U), συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U".
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 

απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, 
οριζοντιογραφικές και µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κλπ).

β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 
του αγωγού και ειδικών τεµαχίων  αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 08-06-02-01.

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα 
καθορίσει η Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως 
υπογείων δικτύων" 



Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U 
µε 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, οι αγκυρώσεις και ο 
εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων του παρόντος Τιµολογίου.
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά 
κατηγορία ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, 
και έτοιµου για την πλήρη και κανονική λειτουργία:

12.13.04 Ονοµαστικής πίεσης 16 at  

12.13.04.02  Ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm
Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6622.1

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έξι και σαράντα λεπτά .                 
  Αριθµητικώς:  6,40 € 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
 9.10 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση 

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

σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) 
για την παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται 
στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς 
αδρανών υλικών  και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά 
του σκυροδέµατος στην θέση διάστρωσης.
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την  επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την 
εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 
ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου 
στο σκυρόδεµα.
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου.

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως.

γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.  



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

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

Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το 
µέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών 
αποµακρυσµένων  τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής 
που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες 
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ:
01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος 
01-01-02-00:  Διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος
01-01-05-00: Δονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί 
τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την 
παρέλευση 90 λεπτών από την  ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά 
πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη συνθέσεως.
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις.
9.10.03 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15  
  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6326

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εβδοµήντα επτά.                 
  Αριθµητικώς:  77,00 € 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΥΔΡ 6732 ΣΧ  Φρεάτιο πεζοδροµίου.

Για την κατασκευή ενός φρεατίου πεζοδροµίου συνδέσεως ιδιωτικής παροχής 
αποχέτευσης από σκυρόδεµα καθαρών  διαστάσεων 0,40µ χ 0,40µ , ή µικρότερων 
διαστάσεων  εάν απαιτείται λόγω της στενότητας του χώρου και για βάθος έως 1,20µ. 
συµπεριλαµβανοµένης της καθαίρεσης πάσης φύσεως σκυροδέµατος, της δαπάνης 
εκσκαφής σε έδαφος πάσης φύσεως της φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των 
προϊόντων καθαιρέσεων   και εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση, της δαπάνης 
επανεπίχωσης µε 3Α  της δαπάνης των απαιτούµενων ξυλοτύπων , του επιχρίσµατος 
της εσωτερικής επιφάνειας µε τσιµεντοκονία δυο στρώσεων συµπεριλαµβανοµένης 
και της µεταφοράς όλων των υλικών που είναι αναγκαία για την κατασκευή του εν 
λόγω φρεατίου, επί τόπου του έργου, καθώς και της δαπάνης σύνδεσης του φρεατίου 
µε τις παροχές του αντίστοιχου δικτύου µέσω αγωγού Φ160 από HDPE,, καθώς και 
των τυχόν ειδικών τεµαχίων από HDPE (ηµικαµπύλες κ.λ.π.)



                               Περιλαµβάνονται στην τιµή η δαπάνη προµήθειας και 
τοποθέτησης του χυτοσιδηρού καλύµµατος του φρεατίου , κλάσης Β125 και άνω 
ανάλογα µε τις επιτόπιες συνθήκες κυκλοφορίας , το οποίο πρέπει να διαθέτει 
πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9002 , η στερέωση αυτού µε αφετηρία το 
δεδοµένο υψόµετρο του κρασπέδου εάν υπάρχει, καθώς και η δαπάνη 
αποκατάστασης του πεζοδροµίου (µαρµαρόπλακες, τσιµεντόπλακες κυβόλιθοι κ.λ.π.) 
καθώς και του κρασπέδου του ρείθρου αλλά και του οδοστρώµατος στην αρχική του 
µορφή , πάντα µε βάση τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Τιµή ανά τεµάχιο (ΤΕΜ)

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια.                 
  Αριθµητικώς:  200,00 € 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
16.14    Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών 

ακαθάρτων από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικηµένων περιοχών

 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327 
 

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικηµένης 
περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το 
κατάστρωµα της οδού ή την στάθµη του εδάφους), αποτελούµενου από 
προκατασκευασµένους δακτυλίους κλπ  στοιχεία από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το 
πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, µε σήµανση CE, πλήρως εγκατεστηµένα.
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:
- Η χάραξη µε ασφαλτοκόπτη του περιγράµµατος της απαιτούµενης εκσκαφής και 

η διάνοιξη του ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως µε τις τυχόν απαιτούµενες 
αντλήσεις και αντιστηρίξεις

- Η φόρτωση και µεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε 
οποιαδήποτε απόσταση

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/10
- Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, 

πλάκα στέψης, στοιχείο λαιµού, κάλυµµα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθµίδες, 
ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρµολόγησή του σύµφωνα µε τις 
οδηγίες του προµηθευτή

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο 

θραυστό υλικό λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόµενης 
χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ)

- Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην προτέρα του κατάσταση 
(ανακατασκευή γύρω από το όρυγµα των  στρώσεων οδοστρωσίας και 
ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή)

 

Τιµή ανά προκατασκευασµένο φρεάτιο από σκυρόδεµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεµ)  

16.14.01 Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,20 m

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια διακόσια ενενήντα.                 
  Αριθµητικώς:  1290,00 € 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
 11.01 Kαλύµµατα φρεατίων



Kαλύµµατα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, µε σήµανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την µελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του καλύµµατος του φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης του 
καλύµµατος µε χρήση στερεών υποθεµάτων  και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου 
έδρασης µε σκυρόδεµα.

11.01.02 Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752

Επιµέτρηση µε βάση τους πίνακες του προµηθευτή (σε καµµία 
περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση)

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) καλύµµατος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , 
ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και ενενήντα λεπτά.                 
  Αριθµητικώς:  2,90 € 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
 11.03 Βαθµίδες από χυτοσίδηρο
 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753
Πρόµήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθµίδων (από 
φαιό χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ    08-07-01-05  "Βαθµίδες φρεατίων".

Περιλαµβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του 
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται µε δράπανο στα τοιχώµατα του θαλάµου του 
φρεατίου, µε τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα. 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή.

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι λεπτά.                 
  Αριθµητικώς:  2,20 € 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

 ΣΧ Προκατασκευασµένο στεγανό αντλιοστάσιο λυµάτων 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ 
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ 

Το αντλιοστάσιο θα είναι κατασκευασµένο από πολυαιθυλένιο, πρέπει να είναι 
βιοµηχανικό προϊόν, να αντέχει στην υδροστατική πίεση υδροφόρου ορίζοντα και να 
µην παρουσιάζει διαπερατότητα.

Το αντλιοστάσιο πρέπει να έχει εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση, µεγάλη διάρκεια 
ζωής, να είναι κατασκευασµένο µε υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, εύκολη 
πρόσβαση, µικρότερες διαστάσεις και κατάληψη µικρότερου χώρου εφαρµογής σε 
σχέση µε τα συµβατικά αντλιοστάσια, χωρίς υπέργειες παρεµβάσεις στην αισθητική 
της περιοχής.

Το αντλιοστάσιο πρέπει να δέχεται δύο αντλίες που συνοδεύονται από διατάξεις 
αυτόµατης ζεύξης – απόζευξης, τους καταθλιπτικούς σωλήνες, τις απαραίτητες 



βαλβίδες αντεπιστροφής (τύπου µπάλας), βάνες ελαστικής έµφραξης, συλλέκτη και 
λοιπά υδραυλικά παρελκόµενα.
Το αντλιοστάσιο θα διαθέτει τηλεσκοπικό λαιµό για προσαρµογή στο τελικό επίπεδο 
του εδάφους. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε δρόµο θα πρέπει να κατασκευαστεί 
πάνω από το αντλιοστάσιο πλάκα από σκυρόδεµα και να εγκιβωτιστεί σε αυτή 
κατάλληλο χυτοσιδηρό κάλυµµα φρεατίου D-400. 

Ο πυθµένας των αντλιοστασίων πρέπει να είναι σχεδιασµένος κατάλληλα 
(κεκλιµένος) ώστε κατά τον κύκλο άντλησης να αποµένουν ελάχιστα λύµατα και 
στερεά στο αντλιοστάσιο.

Υλικά Κατασκευής
Σωλήνες κατάθλιψης    : ανοξείδωτος χάλυβας
Βίδες παξιµάδια κλπ     : ανοξείδωτος χάλυβας
Καπάκι αντλιοστασίου (κλάση βάρους) : Class A ή B

Γενικές διαστάσεις αντλιοστασίων
Διάµετρος     : 1000mm
Συνολικό ύψος    : 3000mm
Μέγιστη διάµετρος εισαγωγής λυµάτων : DN150
Μέγιστη διάµετρος κατάθλιψης λυµάτων : DN50
Μέγιστη διάµετρος εισαγωγής καλωδίων : DN100

Υδραυλικά εξαρτήµατα
Χυτοσιδηρές βάνες τύπου µπάλας    : DN50
Χυτοσιδηρές βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου µπάλας : DN50

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ 
ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΤΗ

1. Απαιτήσεις
Προµήθεια και εγκατάσταση δύο µη εµφρασσόµενων αντλιών λυµάτων µε 

διάταξη πολτοποίησης για άντληση ανεπεξέργαστων αστικών λυµάτων που δεν 
έχουν  υποστεί εσχαρισµό. Η παροχή της κάθε αντλίας θα είναι 12 m3/h σε 
µανοµετρικό ύψος 9 m. Ο αριθµός των  στροφών  της αντλίας δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τις 3.000 RPM. Για λόγους ασφαλείας, η αντλία θα πρέπει να έχει τη 
δυνατότητα να µπορεί να εκκινεί µέχρι και δεκαπέντε (15) φορές µέσα σε χρονικό 
διάστηµα µίας ώρας.

Η αντλία θα πρέπει να είναι οµοαξονικά συζευγµένη µε κατακόρυφο ηλεκτρικό 
κινητήρα «υποβρυχίου τύπου», ισχύος έως 2 kW, (ονοµαστική ισχύς στον άξονα της 
αντλίας), ικανό να λειτουργεί σε δίκτυο παροχής τάσης 400 Volt, 3 φάσεων και 
συχνότητας 50 Hz. Η αντλία θα εκκινεί απευθείας (DOL).

Η αντλία θα είναι εξοπλισµένη µε υποβρύχιο εύκαµπτο καλώδιο µήκους δέκα 
(10) µέτρων. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υποβρυχίου καλωδίου ισχύος θα είναι 
σύµφωνα µε τους διεθνείς κανονισµούς IEC. 

2. Σχεδιασµός της Αντλίας
Η αντλία θα συνδέεται σταθερά στο πέλµα επικάθισης. Η διάταξη 

εγκατάστασης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην χρειάζεται είσοδος του 
προσωπικού στο υγρό φρεάτιο. Η στεγανότητα της αντλίας στο σηµείο επαφής µε το 
πέλµα επικάθισης πρέπει να επιτυγχάνεται µέσω µηχανικά επεξεργασµένης 



µεταλλικής υδατοστεγούς επαφής. Κανένα τµήµα της αντλίας δεν χρειάζεται στήριξη 
κατευθείαν στον πυθµένα της δεξαµενής, παρά µόνο στο πέλµα επικάθισης.

3. Κατασκευή της Αντλίας

1. Υλικά κατασκευής
Τα κύρια εξαρτήµατα της αντλίας θα είναι από γκρίζο χυτοσίδηρο (grey cast 

iron), προδιαγραφών ASTM A 48 CLASS 35B ή BS 1452 GRADE 260 ή DIN 1691 
GG25, µε λείες επιφάνειες, ελεύθερες από φυσαλίδες ή άλλες ανωµαλίες. Όλα τα 
εκτεθειµένα παξιµάδια, βίδες και ροδέλες θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 
προδιαγραφών AISI 304 ή DIN 17440 x 5 CrNi 1810 ή καλύτερης ποιότητας. Όλες οι 
µεταλλικές επιφάνειες που έρχονται σε επαφή µε το αντλούµενο υγρό και δεν είναι 
από  ανοξείδωτο  χάλυβα  ή ορείχαλκο, θα πρέπει να προστατεύονται µε ειδική βαφή 
(Durasolid). Κρίσιµες µεταλλικές επιφάνειες, όπου απαιτείται υδατοστεγανότητα, θα 
είναι µηχανικά κατεργασµένες και συναρµολογηµένες µε στεγανοποιητικούς 
δακτύλιους από Nitrile rubber ή Viton. Η συναρµογή τους θα επιτυγχάνεται µε 
ελεγχόµενη επαφή και συµπίεση των  στεγανοποιητικών δακτυλίων, και στις τέσσερις 
πλευρές του αύλακά τους, χωρίς να απαιτείται ειδική ροπή στήριξης στους κοχλίες 
που ασφαλίζουν τη συναρµογή. Ορθογωνικής διατοµής φλάντζες, που απαιτούν 
ειδική ροπή στρέψης, ή στεγανοποιητικές ουσίες δεν θα γίνονται αποδεκτές.

2. Σύστηµα Ψύξεως
Οι κινητήρες είναι έτσι διαστασιολογηµένοι ώστε να ψύχονται επαρκώς από το 

αντλούµενο υγρό. Μανδύας ψύξης ή εξωτερικό σύστηµα ψύξης δεν απαιτείται.

3. Στυπιοθλίπτης εισόδου καλωδίου
Ο σχεδιασµός του στυπιοθλίπτη εισόδου καλωδίου θα πρέπει να εξασφαλίζει 

υδατοστεγανότητα χωρίς να χρειάζεται ειδική σύσφιξη µε συγκεκριµένη ροπή 
στρέψεως. Η είσοδος του καλωδίου θα αποτελείται από ένα κυλινδρικό ελαστικό 
δακτύλιο, πλαισιωµένο από ροδέλες. Όλα µαζί θα είναι συναρµολογηµένα µε 
απόλυτη ακρίβεια ως προς την εξωτερική διάµετρο του καλωδίου και την εσωτερική 
διάµετρο της εισόδου. Η συµπίεση του ελαστικού παρεµβύσµατος θα γίνεται µε 
τρόπο που θα αυτασφαλίζεται σε τυχόν τράβηγµα του καλωδίου.

4. Κινητήρας
Ο κινητήρας της αντλίας θα είναι επαγωγικός ασύγχρονος, βραχυκυκλωµένου 

δροµέα, τοποθετηµένος µέσα σε κέλυφος (περίβληµα), ο θάλαµος του οποίου θα 
είναι υδατοστεγής. Τα τυλίγµατα του στάτορα θα είναι µονωµένα, κλάση F, ανθεκτικά 
στην υγρασία και σε θερµοκρασίες µέχρι 150ºC. Τα τυλίγµατα του στάτορα θα 
φέρουν ρητινούχο µόνωση. Ο στάτορας θα είναι τοποθετηµένος στο θάλαµο του 
κελύφους µε συναρµογή σύσφιγξης. Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για συνεχή 
λειτουργία άντλησης ρευστών θερµοκρασίας µέχρι 40ºC (S1) και ικανότητας 15 
εκκινήσεων ανά ώρα. Θα διαθέτει θερµ ικούς διµεταλλικούς διακόπτες 
τοποθετηµένους στα τυλίγµατα των αγωγών του στάτορα (ένας ανά τύλιγµα). 

Ο κινητήρας και η αντλία θα είναι σχεδιασµένοι και συναρµολογηµένοι από 
τον ίδιο κατασκευαστή. Ο ενδιάµεσος συντελεστής εξυπηρέτησης (συνδυασµένο 
αποτέλεσµα τιµής τάσεως, συχνότητας και ειδικού βάρους) θα είναι τουλάχιστον 1.15. 
Ο κινητήρας θα µπορεί να λειτουργεί µε διακύµανση τάσεως της τάξης του +/- 10%. 
Ο κινητήρας θα είναι σχεδιασµένος για λειτουργία σε θερµοκρασία περιβάλλοντος 
έως 40ºC και σε πιθανή αύξηση θερµοκρασίας µέχρι 85ºC.

Ο κινητήρας και το καλώδιο θα αντέχουν σε συνεχή υποβρύχια παραµονή 
χωρίς να χάνουν την υδατοστεγανότητά τους, σύµφωνα µε τον κανόνα προστασίας 
IP68. Η ονοµαστική ισχύς του κινητήρα θα επαρκεί για να καλύψει τις απαιτήσεις 
ισχύος του υδραυλικού µέρους σε όλη την περιοχή της καµπύλης λειτουργίας της 
αντλίας. Θα διαθέτει δε περίσσεια ισχύος τουλάχιστον 10% σε σχέση µε την 
απαιτούµενη στο σηµείο λειτουργίας για να καλύπτει ενδεχόµενα αυξηµένης 
απαίτησης ισχύος λόγω µερικής έµφραξης. 



Το καλώδιο τροφοδοσίας θα περιλαµβάνει επιπλέον επαφές για τη λήψη των 
σηµάτων από τους αισθητήρες προστασίας της αντλίας.

5. Έδρανα
Ό ρότορας της αντλίας/ κινητήρα θα εδράζεται βάσει του κανόνα σταθερής 

πλωτής έδρασης σε τριβείς κύλισης, οι οποίοι θα διαθέτουν λίπανση για όλη τη 
διάρκεια της ζωής τους. Το άνω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας απλής 
σειράς βαθιάς αυλάκωσης. Το κάτω έδρανο θα είναι ένας ένσφαιρος τριβέας διπλής 
σειράς γωνιακής επαφής για την αντιστάθµιση αξονικών και ακτινικών δυνάµεων. Οι 
ένσφαιροι και κυλινδρικοί τριβείς θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί για τουλάχιστον 
50.000 ώρες λειτουργίας.

6. Μηχανική στεγανοποίηση
Κάθε αντλία θα είναι εφοδιασµένη µε ένα εν σειρά µηχανικό σύστηµα 

στεγανότητας άξονα, αποτελούµενο από δύο ανεξάρτητα συγκροτήµατα 
στυπιοθλιπτών.

Ο κάτω πρωτεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης, θα στεγανοποιεί µεταξύ 
ελαιοθαλάµου ή θαλάµου συλλογής διαρροών και αντλούµενου υγρού. Οι έδρες του 
µηχανικού στυπιοθλίπτη θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ιδιαίτερα 
ανθεκτικά υλικά σε φθορά, κρούσεις, θερµικές καταπονήσεις και διάβρωση. Θα 
περιέχει ένα στατικό και έναν περιστρεφόµενο δακτύλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο 
του βολφραµίου ή πυριτίου.

Ο άνω δευτερεύων µηχανικός στυπιοθλίπτης, τοποθετηµένος µεταξύ 
θαλάµου επιθεώρησης ή ελαιοθαλάµου και του κινητήρα. Οι έδρες του µηχανικού 
στυπιοθλίπτη θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες από ιδιαίτερα ανθεκτικά υλικά σε 
φθορά, κρούσεις και θερµικές καταπονήσεις. Θα περιέχει ένα στατικό και έναν 
περιστρεφόµενο δακτύλιο από αντιοξειδωτικό καρβίδιο του βολφραµίου ή πυριτίου. 

Η εξασφάλισης επαφής των επιφανειών των µηχανικών στυπιοθλιπτών θα 
επιτυγχάνεται µέσω προέντασης από σύστηµα ελατηρίων. Οι στυπιοθλίπτες δεν θα 
απαιτούν συντήρηση και ρύθµιση και θα εξασφαλίζουν στεγανότητα ανεξάρτητα µε τη 
φορά περιστροφής του άξονα.

Άλλες µέθοδοι στεγανοποίησης (δηλαδή χωρίς 2 µηχανικούς στυπιοθλίπτες) 
δεν θα θεωρούνται ισοδύναµες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.

7. Άξονας αντλίας
Ο άξονας της αντλίας και του κινητήρα θα είναι ενιαίος. Σύνδεσµοι δεν θα 

γίνονται αποδεκτοί. Το υλικό του άξονα θα είναι ανοξείδωτος χάλυβας αξόνων κατά 
AISI 431. Θα είναι δε ζυγοσταθµισµένος κατά ISO 1940 ή ανώτερο. 
 

8. Πτερωτή
Η πτερωτή θα είναι από χυτοσίδηρο Cast iron ASTM A-48 CLASS 35B ή GG25 κατά 
DIN, υδροδυναµικά ζυγοσταθµισµένη. 
Η αντλία στην προέκταση της πτερωτής θα διαθέτει ένα αποτελεσµατικό πολτοποιητή 
από ανθεκτικό στη φθορά χυτοσιδηρό κράµα µε προσµίξεις χρωµίου και νικελίου 
µεγάλης σκληρότητας που θα µετατρέπει όλα τα στερεά τµήµατα διαστάσεων όχι 
µεγαλύτερου των 1x15mm. Ιδανική για πολτοποίηση χαρτιού, ινωδών ουσιών και 
µαλακών στερεών που συναντώνται στα συνήθη αστικά λύµατα.

9. Σαλίγκαρος αντλίας
Το περίβληµα θα αποτελείται από ένα µόνο τεµάχιο από γκρίζο χυτοσίδηρο 

(ASTM A-48 CLASS 35B) µη οµοκεντρικού τύπου µε διόδους (περάσµατα) λεία.



4. Προστασία 
Όλοι οι κινητήρες θα έχουν ενσωµατωµένους θερµικούς διακόπτες στο τύλιγµα 

κάθε φάσης, συνδεδεµένους σε σειρά. Οι θερµικοί διακόπτες θα ανοίγουν στους 
125°C.

Το καλώδιο ισχύος πρέπει να διαθέτει επιπλέον ζεύγος καλωδίων όπου θα 
µεταφέρουν την κλειστή επαφή από τους θερµικούς διακόπτες στον εκκινητή της 
αντλίας. Η εν λόγω επαφή συνδεόµενη στον εκκινητή εν σειρά µε το θερµικό 
υπερφόρτισης ή και άλλες προστασίες θα προστατεύει την αντλία από 
υπερθέρµανση. 

5. Τεχνική υποστήριξη
 Οι αντλίες θα πρέπει να είναι αναγνωρισµένου οίκου κατασκευής, µε επίσηµη 

αντιπροσώπευση στην Ελλάδα. Σχετική λίστα εγκατεστηµένου παρόµοιου 
εξοπλισµού στην Ελλάδα και επιστολές φορέων που πιστοποιούν τη χρήση τους θα 
πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία µαζί µε τον προς έγκριση εξοπλισµό. 

Οι αντιπρόσωποί των αντλιών θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινής αποκλεισµού 
τµήµα τεχνικής υποστήριξης, συντήρησης και επισκευής των αντλιών που 
αντιπροσωπεύουν στην Ελλάδα καθώς και παρακαταθήκη βασικών ανταλλακτικών. 

Ο κατασκευαστικός οίκος θα πρέπει να εγγυάται την 10ετή τουλάχιστον επάρκεια 
ανταλλακτικών.  

6. Πιστοποιητικά – Συνοδευόµενα έντυπα -  Εγγύηση καλής λειτουργίας
Οι κατασκευαστικοί οίκοι των αντλιών θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένοι µε ISO 

9001 & 14001. Οι αντλίες θα φέρουν σήµανση CE, θα συνοδεύονται από Δήλωση 
Συµµόρφωσης ΕΕ, λίστα ανταλλακτικών και εγχειρίδιο εγκατάστασης, λειτουργίας και 
συντήρησης αυτών. Θα συνοδεύονται από απαιτούµενα αναλώσιµα υλικά για την 
πρώτη επιθεώρησή τους. 

Ο ελάχιστος αποδεκτός εργοστασιακός χρόνος εγγύησης των αντλιών είναι δύο 
(2) έτη από την προµήθεια και εγκατάστασή τους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διακόπτες στάθµης κατάλληλοι για λύµατα µε µικροδιακόπτη (όχι υδραργυρικά). Ο 
ρυθµιστής στάθµης πρέπει να είναι εµβαπτιζόµενος µε ενσωµατωµένο αντίβαρο και 
όχι επιπλέων µε εξωτερικό αντίβαρο για να µην επηρεάζεται από επιπλέουσες 
κρούστες λιπών κτλ.
Το κυρίως σώµα πρέπει να είναι από πολυπροπυλένιο. Πρέπει να είναι κατάλληλο 
για λειτουργία σε υγρά πυκνότητας 0,95 έως 1,1 gr/cm3.
Θα πρέπει να αντέχει σε θερµοκρασίες λειτουργίας 0 ... +60°C.
Το καλώδιο ανάρτησης θα είναι από PVC και το ελάχιστο µήκος 13 µέτρα.
Ο βαθµός προστασίας πρέπει να είναι IP68 και ο µικροδιακόπτης να αντέχει σε 
φορτίο 10 Α και τάση 250V AC.
Τέλος, πρέπει να διαθέτει τις ακόλουθες πιστοποιήσεις:

• CSA
• SEMKO
• NEMKO
• DEMKO
• EN 61058

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ο πίνακας θα αποτελείται από πλαστικό (πολυκαρβονικό) ή µεταλλικό 
(γαλβανισµένο και µεταβαµµένο) ερµάριο κλάσης IP54. 

Θα είναι εξοπλισµένος µε Μονάδα Ελέγχου (ΜΕΛ), η οποία θα συλλέγει και 
θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες από τις διατάξεις πεδίου καθώς και 2 εκκινητές 



απευθείας εκκίνησης για τα αντλητικά συγκροτήµατα µε τις απαιτούµενες προστασίες 
των αντλιών από υπερφόρτιση και βραχυκύκλωµα.

Η ΜΕΛ  πρέπει να έχει την δυνατότητα να συνεργάζεται µε διατάξεις πεδίου, 
όπως διάταξη µέτρησης στάθµης (υδροστατικού τύπου µε αναλογικό σήµα εξόδου 4 - 
20mA) και µε άλλες κατάλληλες διατάξεις προστασίας των αντλητικών 
συγκροτηµάτων από τις οποίες λαµβάνει ψηφιακά σήµατα, τα οποία επεξεργάζεται 
και τα αξιοποιεί, ώστε να ελέγχεται και να επιτηρείται η λειτουργία του αντλιοστασίου. 
Η ΜΕΛ πρέπει να έχει οθόνη, πληκτρολόγιο, ενδεικτικά LED λειτουργίας, σφάλµατος 
κτλ.

Η ΜΕΛ  πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε το κατάλληλο έτοιµο λογισµικό 
πλήρως παραµετροποιήσιµο και οι παράµετροι µε εύκολο τρόπο να µπορούν να 
τροποποιηθούν από τον χρήστη, µέσω των πλήκτρων που φέρει στη πρόσοψη. Με 
τον τρόπο αυτό ο χρήστης καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας του Α/Σ. Η ΜΕΛ  πρέπει 
να εξασφαλίζει την αυτόµατη λειτουργία και κυκλική εναλλαγή των αντλιών, την 
καταγραφή βλαβών και την επεξεργασία συναγερµών.
Στην αυτόµατη λειτουργία της εγκατάστασης, η ΜΕΛ ελέγχει την λειτουργία της µε 
βάση κατάλληλο πρόγραµµα και συνεργαζόµενη µε τις διατάξεις πεδίου. Το επίπεδο 
της στάθµης καθορίζει την εκκίνηση και στάση των αντλητικών συγκροτηµάτων.
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας η/οι αντλία/αντλίες πρέπει να σταµατούν ενώ 
ταυτόχρονα ο ΤΣΕ να εκδίδει alarm.
Η ΜΕΛ  πρέπει να µπορεί να ελέγξει εγκαταστάσεις µε δύο αντλητικά συγκροτήµατα 
Πρέπει να ικανοποιεί τα πρότυπα για προστασία κατά των ηλεκτροµαγνητικών 
παρεµβολών. Η πρόσοψη της συσκευής θα φέρει πίνακα µε επεξηγηµατικά σύµβολα 
(ΜΜΙ λειτουργίες).
Στην πρόσοψη πρέπει να υπάρχουν ενδεικτικά για την κατάσταση στην δεξαµενή των 
αντλιών, τους σηµαντικούς συναγερµούς και την κατάσταση των αποµακρυσµένων 
συνεργαζόµενων συσκευών. Επίσης, οθόνη LCD µε λυχνία φωτισµού και πλήκτρα 
για ρυθµίσεις σε συνεργασία µε το κατάλληλο λογισµικό. 
Η συσκευή θα διαθέτει επεξεργαστή τουλάχιστον 8 bits στα 32 MHz. Τα σηµαντικά 
λειτουργικά δεδοµένα µπορούν  να αποθηκευτούν σε δευτερεύουσα µνήµη. Η µνήµη 
πρέπει υποστηρίζεται από µπαταρία NiMH 3,6V, ενώ υπάρχει και σύστηµα 
αυτοελέγχου watchdog.
Η συσκευή πρέπει να αποτελεί βιοµηχανικό προϊόν και να ικανοποιεί τα πρότυπα 
κατά ΕΝ 610006-3, για ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές. Επίσης, να διαθέτει 
πιστοποίηση CE. 
Η συσκευή πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 8 ψηφιακές εισόδους, µε ατοµική 
γαλβανική αποµόνωση (οπτικό ζεύγος). Η λογική 0 αντιστοιχεί στο πεδίο -3 ... +5V 
και η λογική 1 στα πεδία 11 ... 30V, 6 ... 30mA. Επίσης η συσκευή να είναι 
εξοπλισµένη µε εξόδους για εύκολη τροφοδοσία ψηφιακών αισθητήρων.
Η συσκευή πρέπει να διαθέτει 2 ψηφιακές εξόδους µε γαλβανική αποµόνωση. 
Η συσκευή πρέπει να διαθέτει 1 αναλογική είσοδο για 4 ... 20 mA (δισύρµατη 
σύνδεση) για παρακολούθηση στάθµης.

Ελάχιστες απαιτητές πληροφορίες και εντολές

Οι πληροφορίες που πρέπει να συλλέγονται από την µονάδα ελέγχου (ΜΕΛ), αλλά 
και οι εντολές που πρέπει να είναι δυνατόν να δίδονται από αυτήν είναι:

• Λειτουργική κατάσταση των αντλητικών συγκροτηµάτων (ON/OFF)
• Τρόπος λειτουργίας των αντλητικών συγκροτηµάτων, δηλαδή αυτόµατη 

λειτουργία / χειροκίνητη λειτουργία (AUTO/MANUAL)
• Βλάβη των αντλητικών συγκροτηµάτων
• Πληροφόρηση για την στάθµη στην δεξαµενή, από κατάλληλες διατάξεις 

επιτήρησης και ελέγχου (όργανο µέτρησης στάθµης υδροστατικού τύπου, µε 
αναλογικό σήµα εξόδου)

• Πληροφόρηση από τις διατάξεις προστασίας των αντλητικών συγκροτηµάτων.
• Σήµατα εξόδου για ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης ή καταστάσεις συναγερµού 

(alarms)



Ο πίνακας θα εγκατασταθεί σε αυτοστήρικτο ερµάριο (pillar), δύο ανεξάρτητων 
χώρων. Το αυτοστήρικτο ερµάριο θα είναι κατασκευασµένο από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα τουλάχιστον 1,5 mm και µεταβαµµένη σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. 
Στον  ένα χώρο θα εγκατασταθεί ο µετρητής ΔΕΗ ενώ στον  άλλο χώρο ο πίνακας 
κίνησης και αυτοµατισµού. Και οι δύο χώροι πρέπει να κλειδώνουν ανεξάρτητα. Το 
ερµάριο θα είναι αυτοστήρικτο σε κατάλληλο ύψος για την ανάγνωση των δεδοµένων 
από το µετρητή ΔΕΗ καθώς και από την οθόνη του πίνακα κίνησης και αυτοµατισµού

Τιµή τεµαχίου µε όλα 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι χιλιάδες.                 
  Αριθµητικώς:  16.000,00 € 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
 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, ανάλογα 
µε το πάχος των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:.
4.09.02   Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που έφεραν ασφαλτικές 

στρώσεις µέσου πάχους 10 cm

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ και σαράντα λεπτά.                 
  Αριθµητικώς:  18,40 € 



ΑΡΘΡΟ 17ο 
 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804

      

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

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται :
      

α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών 
επίστρωσης, του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα

      

β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του 
υποστρώµατος, στην προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση 
σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού)  

      

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

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς 
επίστρωσης πεζοδροµίου 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Έντεκα και πενήντα λεπτά.                 
  Αριθµητικώς:  11,50 € 

Ναύπλιο, 19   /03   /2019

Συντάχθηκε,                                                                             Θεωρήθηκε,


