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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες 
θα εκτελεσθεί το έργο. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες 
περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που 
θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση 
αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους 
όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των 
υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε 
εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που 
να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την 
ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την 
δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται 
(για απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες 
που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος 
Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί 
φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και 
εφοδίων γενικά του έργου.  



Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα 
Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του 
νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα 
εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να 
εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους 
υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη 
εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να 
ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 
μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα 
των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που είναι 
αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε 
είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) 
ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και 
ακατάλληλων προϊόντων, ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) 
κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού 
και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι 
προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. 
ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου 
(εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση 
ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών 
χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού 
ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την 
εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους 
Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου 
όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασμένων 
στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και 



των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και 
λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των 
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων 
στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, 
περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό 
από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει 
σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των 
έργων της παρούσας σύμβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, 
μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι 
άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης 
έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων 
εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα 
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα 
τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα 
κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, 
χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού, που  απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα 
στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η 
συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 
απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται 
για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται 
επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν 
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε 
περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική 
πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό 
τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να 
εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται 
την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο 
Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για 
την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 



1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες 
μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την 
εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή 
των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και 
κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών 
περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων 
μηχανημάτων και προσωπικού, εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία 
χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο 
του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των 
παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής 
ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη 
συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών 
που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων 
και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, 
οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή 
των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) 
που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 
αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η 
σύνταξη μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής 
με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι 
δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες 
αντιμετώπισης των εμποδίων που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης 
του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) 
των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για 
αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί 
τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα 
Η/Υ, σε ψηφιακή μορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των 
καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία. 



1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις 
διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή 
άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 
αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 
ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το 
έργο. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, 
προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το τέλος των εργασιών 
του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και 
εμπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, 
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους 
προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των 
δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των 
δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων 
των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο 
εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν προβλημάτων 
από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα 
φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 
Ανάδοχος του έργου. 

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα 
και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και 
συντήρηση των κάθε είδους εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες 
εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των προϊόντων 
ορυγμάτων και άλλων υλικών, εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων 
υλικών κ.λπ. 



1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων 
φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που 
συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

1.3.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών που τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.3.30 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες 
Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας 
(Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα 
με τις οικείες αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και τις κείμενες 
διατάξεις. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του 
έργου. 

 

1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για 
Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, 
όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, 
δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, 
δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, 
πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για 
δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες 
ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού 
προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων 
κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και 
γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν 
έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου 
αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του 
Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση 
των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές 
του Τιμολογίου  

 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του 
Αναδόχου επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη του Έργου.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 

παραπλέυρως 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 ή/και τις συνθήκες 
εκτέλεσης του έργου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΟΜΑΔΑ 1η – ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

 

 
Α.Τ.1  
Αρθρο 1 (ΥΔΡ 6081.1) ΕΤΕΠ 08-01-01-00 
 
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 ή στρώσεων από σκυρόδεμα, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία. 
 
Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων όπως παραπάνω που θα εκτελείται 
με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν 
ξηρώ ή με υπόγεια νερά, με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση.  
 
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.   
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται 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 δεν υπερβαίνουν 
τα 2,00 m ανά 20,0 m ορύγματος. Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από 
ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά τεύχη 
δημοπράτησης.  
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. 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος 
και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 

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



 
   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως :  Εννέα και εξήντα λεπτά 

Αριθμητικώς             :    9,60 

 

 

 

Α.Τ.2  
Αρθρο 2 (ΥΔΡ 6087)        ΕΤΕΠ       
 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
 
 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε 
έδαφος, κάτω από αγωγό Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, 
υποστηριζόμενο / αντιστηριζόμενο ή μή, ανά μέτρο μήκους συναντωμένου 
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.  
 
Στην τιμή αυτή δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη τυχόν εργασιών υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, 
κατά περίπτωση, δύμφωνα 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) συναντωμένου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια 
εκσκαφής. 
 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Δεκαπέντε και πενήντα λεπτά 

                       Αριθμητικώς: 15,50 



 
Α.Τ.3 
Αρθρο 3 (ΥΔΡ 6108) ΕΤΕΠ 08-10-01-00 
 
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: 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα 

 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε και εξήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:   5,60 

 
 
Α.Τ. 4 
Αρθρο 4 (ΥΔΡ 6103)         ΕΤΕΠ 11-02-02-00 
 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα  

 

 
Μεταλλικές αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού 
χαρακτήρα, ενδεικτικού τύπου  KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις 
ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή 
κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η 
τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυτόχρονα με την εκσκαφή και η 
αφαίρεσή τους ταυτόχρονα με την επίχωση του ορύγματος. 



 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του 
εξοπλισμού (συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αντηρίδων, 
συνδέσμους κ.λ.π.) η φθορά, η προσκόμιση και αποκόμιση και οι 
μετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης 
και αποσυναρμολόγησης. 
 
Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται  η απασχόληση των πάσης φύσης 
απαιτουμένων μηχανημάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων 
στο προς εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, την 
σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και 
δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης 
σε επαφή με τις παρειές του σκάμματος, επιμετρούμενης μόνο της μιας 
πορείας του σκάμματος αυτού και  για οποιοδήποτε βάθος και πλάτος 
ορύγματος που πραγματοποιείται μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
Επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθμη 
εκσκαφής του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη 
του εδάφους. 

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  αντιστήριξης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:    34,60 

 
 
Α.Τ. 5 
Αρθρο 5 (ΥΔΡ 6069)          ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

 

 
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 

  Αριθμητικώς:    13,40 

 
 
Α.Τ. 6 
Αρθρο 6 (ΥΔΡ 6068) 
 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου 

 

 

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. 

 
 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκατέσσερα και πενήντα 

  Αριθμητικώς:   14,50 

 
 

Α.Τ. 7  
Αρθρο 7 (ΥΔΡ 6082.1) 
 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του 
έργου και στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων και 
αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την 
φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, 
με βάση αναλυτική επιμέτρηση. 
 



ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι δύο και εβδομήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:   22,70 

 
 

ΟΜΑΔΑ 2Η - ΑΓΩΓΟΙ 
 
Α.Τ. 8  
Αρθρο 8 (ΥΔΡ 6711.1) 
 
Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες PVD/41 ονομ. 
διαμέτρου D160mm 
 
 

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή 
υπάρχουσας με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm, σύμφωνα με 
την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η εκσκαφή του απαιτουμένου ορύγματος με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι 

την στάθμη του υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθμη του 
προβλεπομένου νέου. 

- Η προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών για την νέα 
σύνδεση (σωλήνες PVC/41, ειδικά τεμάχια, άμμος εγκιβωτισμού κλπ) 

- Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση 
νέου στην υπάρχουσα αναμονή του δικτύου (τύπου σαμαριού-μούφας) 

- Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισμός του με άμμο και 
η επανεπίχωση του ορύγματος 

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η 
μεταφορά τους προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Η κατασκευή αναμονής σύνδεσης (αν απαιτείται) και η αποκατάσταση του 
οδοστρώματος και του πεζοδρομίου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 
άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δεκαπέντε και πενήντα 

  Αριθμητικώς:   15,50 

 
Α.Τ. 9  
Αρθρο 9 (ΥΔΡ 6711.2) 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-SDR41- DN 200mm 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
PVC-U συμπαγούς 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. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εννέα και τριάντα 

  Αριθμητικώς:   9,30 

 
Α.Τ. 10  
Αρθρο 10 (ΥΔΡ 6711.3) 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-SDR41- DN 250mm 
 
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο 
PVC-U συμπαγούς 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. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Δέκα τέσσερα και εβδομήντα 

               Αριθμητικώς:   14,70 
 

 
 

ΟΜΑΔΑ 3Η - ΤΕΧΝΙΚΑ 
 
Α.Τ. 11 
Αρθρο 11 (ΥΔΡ 6326) 
 
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. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εβδομήντα επτά  

  Αριθμητικώς:   77,00 

 
 
Α.Τ. 12 
Αρθρο 12 (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 

 
 
Α.Τ. 13 
Αρθρο 13 (ΥΔΡ 6327) 
 
Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών 
  

  

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)   
 

 Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1, 20 m 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Χίλια διακόσια ενενήντα 

  Αριθμητικώς:    1.290,00 

 

 
 
 
Α.Τ. 14 
Αρθρο 14 (ΥΔΡ 6752) 
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 ρυ΄θμιση της στάθμης και επίκλισης 
του καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του 
πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

 
 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  
 
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 

 
Α.Τ. 15 
Αρθρο 15 (ΥΔΡ 6753) 
Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 
 

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 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ 4Η – Η/Μ 
 
Α.Τ.16 
Άρθρο 16 (ΗΛΜ 21) 
Προκατασκευασμένο πλήρες αντλιοστάσιο με σύστημα διαχωρισμού στερεών στο 
δίκτυο ακαθάρτων 
 

 
 1.00.0   1,0 ΤΕΜ MS940-2000  EMUPORT-PEHD- με Σύστημα 
διαχωρισμού στερεών  
     
         Περιλαμβάνει αναλυτικά: 
 
1)  -1 ΤΕΜ: Προκατασκευασμένο Φρεάτιο PEHD- DN 2000 



Έτοιμο, πλήρως προκατασκευασμένο, προσυναρμολογημένο Αντλιοστάσιο 
λυμάτων, σε προκατασκευασμένο φρεάτιο PEHD- 
Με 100% εφεδρεία αντλιών λυμάτων, με σύστημα διαχωρισμού στερεών, 
υποβρύχιων προδιαγραφών, με συστήματα αερισμού και εξαερισμού. 
Με ανεξάρτητη απομόνωση είναι εφικτή η αδιάλειπτη λειτουργία του Α/Σ. 
        Το φρεάτιο και οι θάλαμοι κατασκευασμένα από PEHD, μη διαβρώσιμο. 
 Δοχείο συλλογής: εξελασμένο, σύμφωνα με τους κανονισμούς  
 DVS-22 05- 22  
 07, Πυκνότητα υλικού κατασκευής κατά DIN 53 479, 
Κατασκευασμένο από υλικό PEHD (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), με 
θυρίδες καθαρισμού που κλείνουν με σπείρωμα, ανεξάρτητη απομόνωση των 
θαλάμων διαχωρισμού στερεών, συμπεριλαμβανομένης λεκάνης 
αναρρόφησης από PEHD, για εγκατάσταση εργοταξιακής αντλίας 
αποστράγγισης KE.  
2)  -3440 mm Ολικό βάθος φρεατίου  
μετρούμενο από το επίπεδο του εδάφους του γηπέδου εγκατάστασης μέχρι 
την κάτω έδρα του φρεατίου  
3) -2500 mm ύψος προσαγωγής ΣΑΠ 

μετρούμενο από το επίπεδο του εδάφους του γηπέδου εγκατάστασης 
μέχρι τον πυθμένα αγωγού προσαγωγής και 940 mm από την κάτω έδρα 
του φρεατίου 

4)    -900 lit ωφέλιμος όγκος δοχείου συλλογής, με max  ποσότητα εισροής    
15m³/h 
5)  -1 ΤΕΜ αγωγού προσαγωγής PEHD 160x9,5 
6)  -1 ΤΕΜ σύνδεσμος αγωγού προσαγ. PEHD 160x9,5 /Φλάντζα DN 200,  
 με εξωτερικό θυρόφραγμα απομόνωσης προσαγωγής 
υδατοστεγής, συγκολλημένος με τον εξωτερικό μανδύα από PEHD του 
φρεατίου 
Το θυρόφραγμα είναι εξωτερικό ενεργοποιούμενο με χειροστρόφαλο, με 
εξαρτήματα και παρελκόμενα εγκατάστασης και κάλυμμα φρεατίου, 
συναρμολογημένος στο φρεάτιο στην πλευρά της προσαγωγής, με Ταυ μέσω 
ανοίγματος με κάλυμμα, για τον καθαρισμό. Στήριξη στο δοχείο συλλογής για 
την εξασφάλιση επαρκούς χώρου πρόσβασης για την συντήρηση. 
7)  -1 ζεύγος δικλείδες απομόνωσης προσαγωγής d140  
 Για ανεξάρτητη απομόνωση των δοχείων διαχωρισμού στερεών 
8)  -1 τεμάχιο θάλαμος προσαγωγής με συλλέκτη μερισμού παροχής 
d140 
Για ανεξάρτητη απομόνωση των δοχείων διαχωρισμού στερεών 
9)   -1 ζεύγος Δοχείων διαχωρισμού στερεών 1ΚΤ-DN 
 Εξ ολοκλήρου από PEHD 
10) -1 ζεύγος αγωγών αναρρόφησης, αντλιών MS 940, DN 50 
   Από PEHD, με τεμάχια βάσης στήριξης 
 Φλαντζωτοί σύνδεσμοι Ποιότητα A2  
11) -1 ΤΕΜ  αγωγού κατάθλιψης αντλιών MS 940, DN 50 
Διπλή σωλήνωση, εξ ολοκλήρου από PEHD, εξωτερικάτου φρεατίου, 
με απόληξη σε ειδικό τεμάχιο PEHD 140, με εξαρτήματα σύνδεσης και ειδικά 
τεμάχια, κολλήσεις, παρεμβύσματα στεγανοποίησης και συνδέσμους 
φλάντζας.  
Ποιότητα A2 



12) -2 ΤΕΜ δικλείδες αντεπιστροφής, υψηλής ποιότητας, τύπου σφαίρας 
DN 100 
Από χυτοσίδηρο GG 25, με ηλεκτροστατική εποξεική βαφή,χαλύβδινη σφαίρα 
με επικάλυψη ελαστικού 
13) -2 ΤΕΜ συρταροδικλέιδες αγωγού κατάθλιψης, δίφλαντζες DN 100 
Χειρισμός με χειροστρόφαλο από PVC,    
14) -1 ΤΕΜ  Εργοταξιακή αντλία αποστράγγισης KE, δυναμικότητας 0,75 
l/s στα 4mΥΣ, λειτουργία με ηλεκτρόδιο 
Κατασκευαστής: WILO TM 32/8, 
Για καθαρό και ακάθαρτο νερό/απόβλητα με μέγεθος στερεών έως 10 mm 
Αριθμός στροφών: 2900 rpm Σύνδεση κατάθλιψης 1 1/4 "με 
ενσωματωμένο κλαπέ αντεπιστροφής και όργανο απομόνωσης, 
συμπεριλαμβανομένου αγωγού κατάθλιψης με εξαρτήματα από PEHD και 
σύνδεση στον αγωγό αερισμού του χώρου συλλογής.   
15) -3,08 m κύλινδρος φρεατίου DN 2000 
 από PEHD, κατά DIN 16961 
16) -1 σετ γάντζοι ανάρτησης 50 mm, με χαλύβδινο ομφαλό 
από PEHD, συγκολλημένοι στον μανδύα του φρεατίου 
17) -1 ΤΕΜ  πυθμένας φρεατίου DN 2000 
 διπλός πυθμένας φρεατίου από PEHD με ενδιάμεση πλάκα 
 από σκυρόδεμα (20 cm), 
 υδατοστεγώς πακτωμένος στον κύλινδρο του φρεατίου 
 18)  -1 ΤΕΜ  λεκάνη αναρρόφησης αντλίας από PEHD 
 d = 280 mm, Βάθος = 200 mm 
 19)  -1 ΤΕΜ  κιγκλίδωμα ασφαλείας από GFK 
 για ασφαλή πρόσβαση στον ξηρό θάλαμο 
 20)  -1 ΤΕΜ  Δοχείο συλλογής για FS2000, αεροστεγές 

από PEHD, με 3 θυρίδες επιθεώρησης DN 200 και φλάντζα, για την 
υποδοχή του     αισθητήρα στάθμης. 

 21)   -1 ΤΕΜ  Κάλυμμα φρεατίου DN 2000 
 από PEHD, υδατοστεγώς πακτωμένος στον κύλινδρο του φρεατίου. 
 22)   -1 ΤΕΜ  θόλος φρεατίου για Κάλυμμα - 800 x 800 
 Από PEHD, για την υποδοχή του καλύμματος του φρεατίου, 
 23)   -1 ΤΕΜ  Κάλυμμα φρεατίου A2- 800 x 800 ( EDI ) 
 Επιβάσιμο, προστασία από βροχή 
 με κάλυμμα προστασίας και μόνωση 
 με αυτοκλειόμενο κλείστρο, 
 αμορτισέρ αερίου-λαδιού και καλυμμένους μεντεσέδες, 

συμπεριλαβανομένων των απαιτούμενων εξαρτημάτων και υλικών 
στερέωσης 
ποιότητας A2 και τσιμούχες στεγανοποίησης τοποθετημένες στον 
λαιμό του φρεατίου PEHD, συμπεριλαμβανομένου κλειδιού 
24)  -1  σωλήνα καλωδίων DN 100 από σωλήνα PEHD Ø110 με 
απόληξη περίπου 200 mm έξω από το φρεάτιο 

 25)  -1 ΤΕΜ αγωγού αερισμού φρεατίου DN 150 
Αποτελούμενος από ένα τεμάχιο σωλήνα  PEHD, ενσωματωμένο στο 
τοίχωμα του φρεατίου, υπό γωνία  
90°- και αγωγός PEHD με απόληξη περίπου 200 mm πάνω από τον 
πυθμένα του φρεατίου, στερέωση στο τοίχωμα του φρεατίου με 



εξαρτήματα στήριξης σωλήνων από PEHD, με καμινάδα αερισμού από 
PEHD, με τεμάχιο συμπύκνωσης μήκους 1.000 mm. 
26)  -1 ΤΕΜ εξαερισμού που συνδέεται με το καπέλο της 
καμινάδας αερισμού πάνω από το κάλυμμα του φρεατίου 
27)  -1 ΤΕΜ ανεμιστήρας αερισμού τοποθετημένος σε αγωγό,  
τύπου MAICO ECA 15/2 E   

 για συναρμολόγηση στον αγωγό αερισμού DN 150, 
 με μέγιστη παροχή όγκου: 320 m³/h 
 Αριθμός στροφών: 2.600 rpm 
 Τάση λειτουργίας: 230 V 
 Απορροφώμενη ισχύς: 38 W 
 Βαθμός προστασίας: IP 44 
 Ενεργοποιείται με τον διακόπτη φωτισμού   
 28) -1 ΤΕΜ αγωγού αερισμού θαλάμου συλλογής/ DN 100 

Αποτελούμενος από ένα τεμάχιο σωλήνα  PEHD, ενσωματωμένο στο 
τοίχωμα του φρεατίου, υπό γωνία 110x6,6 
90°- και αγωγός PEHD με απόληξη συγκολλημμένη στο κάλυμμα του 
θαλάμου συλλογής, 
στερέωση στο τοίχωμα του φρεατίου με εξαρτήματα στήριξης σωλήνων 
από PEHD, με καμινάδα αερισμού από PEHD, με τεμάχιο 
συμπύκνωσης μήκους 1.000 mm 
29)    - 1 ΤΕΜ Κλίμακα κατάβασης A2, μήκους 2,7m, πλάτους B = 
400 mm 
με αντιολισθητικά σκαλοπάτια, συμπεριλαμβανομένων στηριγμάτων 
τοίχου από PEHD, ενσωματωμένα από την εσωτερική πλευρά στο 
τοίχωμα του φρεατίου  
30)-1 ΤΕΜ  βοηθητικό εξάρτημα πρόσβασης στην κλίμακα, 
συρόμενο 

 αποτελούμενο από σωλήνα στήριξης και σωλήνα κελύφους 
 εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα, 
 H = ca. 1.000 mm 

31) -2 ΤΕΜ Αντλίες λυμάτων WILO EMU FA 05.32E-125 με 
κινητήρα Τ 12-2/11G  
με σύστημα ενεργής ψύξης με ψυκτικό λάδι, κατάλληλες για 
εγκατάσταση σε ξηρό φρεάτιο, με 10 m καλώδια σύνδεσης, ηλεκτρόδιο 
υγρασίας για προστασία από διαρροές. 
Σημείο 21,6 m3/h σε  13 mΥΣ. 

 32)  -1 ΤΕΜ  φωτισμός φρεατίου 
με φωτιστικά σώματα  1 x 58 W και διακόπτη στην είσοδο, 10 m 
καλώδιο. 

 
 
2.00.0   1,0 ΤΕΜ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  
     Περιλαμβάνει αναλυτικά: 
1)   -1 ΤΕΜ Πίνακας χειρισμού W2A+, εκκίνηση DOL για έως 2 Χ 4 KW 
Αποτελείται από: 
Κιβώτιο κατά ISO, IP 65 
Διακόπττη στάθμης τροφοδοσίας ισχύος AIRPRESS 
2 ρελέ DOL, προστασίας κινητήρα και πλήρους προστασίας κινητήρα 
2 διακόπτες προστασίας κινητήρα με βοηθητικές επαφές 



1 κύριο διακόπτη 
2 διακόπτες ΜΑΝ-0-AUTO 
1 μπουτόν αντιστάθμισης βλάβης 
Σύνδεση 12 V για συσσωρευτή (συναγερμός ανεξάρτητος από το δίκτυο) 
-επαφή σήματος βλάβης χωρίς τάση 
Ασφάλεια χειρισμού 
Ελεγκτής AIRPRESS: 
Οθόνη LCD με φωτισμό, 10 ψηφίων Χ 4 σειρές. 
Ενδείξεις: 
Ώρες λειτουργίας, ένδειξη στάθμης, μετρητής παροχής παλμών, κατάσταση 
αντλίας. 
Ρυθμίσεις (τροποποιούμενες χειροκίνητα): 
Στάθμες εκκίνησης και παύσης των αντλιών, χρόνος καθυστέρησης, 
καθυστέρηση εκκίνησης με διακοπή ρεύματος, εξαναγκασμένη εκκίνηση των 
αντλιών σε καθημερινή, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση, περιορισμός χρόνου 
λειτουργίας σε λειτουργία  βασικού φορτίου. 
Αναλογική έξοδος 0-10 V 
Ένδειξη βλάβης: 
Προστασία κινητήρα, θερμική προστασία, Υψηλή στάθμη 
2)   -1 ΤΕΜ Ισοσταθμιστής υδροστατικής πίεσης με ελεγκτή AIRPRESS 
AL24   
3)   -1 ΤΕΜ πρόσθετο πρόγραμμα για τον ανωτέρω πίνακα χειρισμού   
Με εξαναγκασμένη διακοπή και διακοπή ασφαλείας χωρίς οριακό φορτίο   
4)   -2 ΤΕΜ αμπερόμετρα 0-30 Α απ΄ευθείας   
5)   -1 ΤΕΜ βολτάμετρο, με μετάθεση 
6)   -3 ΤΕΜ ψυχρές επαφές  
7)   -1 ΤΕΜ αυτόματοι ασφαλείας, 3-πολικοί, χαρακτηρισμού C, για: 
Φωτισμό, Αντλία αποστράγγισης 
8)   -1 ΤΕΜ διακόπτης προστασίας 40/0,5 Α, 4-πολικός για τις αντλίες  
9)   -1 ΤΕΜ διακόπτης προστασίας 25/0,03 Α, 2-πολικός  
10) -1 ΤΕΜ ρελέ επιτήρησης φάσης, με ελεγκτή φοράς περιστροφής 
11) -1 ΤΕΜ κονσόλα για τον έλεγχο του εξοπλισμού ελέγχου στο φρεάτιο 

 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Ενενήντα μία χιλιάδες πεντακόσια 

  Αριθμητικώς:    91.500,00 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ 5Η – ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 
 
Α.Τ.17 
Άρθρο 17 (ΟΔΟ 4521Β ΣΧ) 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. 
       

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου 
αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 



 

1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  

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

3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

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

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

       

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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:    18,50 

 
Α.Τ. 18 
Άρθρο 18 (ΥΔΡ 6804 ΣΧ) 
Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 
 

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  
  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 

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

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

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



Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από 
σκυρόδεμα.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Έντεκα και πενήντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:    11,50 

 
 
Α.Τ. 19 
Άρθρο 19 (ΥΔΡ 6804 ΣΧ) 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
       

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
       

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

       

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

       

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     Είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 

  Αριθμητικώς:    25,80 

 
 
 
 
                                               Ναύπλιο,  08/09/2020 

                                                                                           
 

   Συντάχθηκε                                                                               Εθεωρήθη     


