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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με 
τις  οποίες  θα  εκτελεστεί  το  έργο,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  τεύχη 
δημοπράτησης που ορίζονται στη διακήρυξη.
1.2  Στις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου,  που  αναφέρονται  σε  μονάδες 
περαιωμένης  εργασίας  και  που  ισχύουν  ενιαία  για  όλες  τις  εργασίες  που  θα 
εκτελεστούν  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.
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 της Τελωνειακής Νομοθεσίας 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 ενσωματωμένων 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 

1

mailto:deyam@otenet.gr


παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρριψης,  λαμβανομένων  υπόψη  των  οποιωνδήποτε  περιβαλλοντικών 
περιορισμών  που  θα  ισχύουν  σύμφωνα  με  την  ΕΣΥ  και  τους  λοιπούς  όρους 
δημοπράτησης.
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 αλλού (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 
και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.6  Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιμών  είτε  στο  εργαστήριο  του  αναδόχου  είτε  σε  άλλο  εγκεκριμένο  ή  κρατικό 
εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης.
1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 
προκατασκευασμένων  στοιχείων  στο  εργοτάξιο  ή  αλλού,  περιλαμβανομένων  των 
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων,  μετά 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  και  σύμφωνα  με  τους  περιβαλλοντικούς  και 
λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο  ιδιοκτησίας  του  Δημοσίου  ή  σε  ιδιωτικούς  χώρους  που  ήθελε  μισθώσει  ο 
Ανάδοχος 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 εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, 
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του 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  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα 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,  εργασία, 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 κάθε 
είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του κυρίου του έργου 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 
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αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη 
αιτία.
1.3.12  Οι  δαπάνες  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση 
ενσωμάτωσης,  με  τις  τυχόν  προσωρινές  αποθέσεις  και  πλάγιες  μεταφορές,  κάθε 
είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η μεταφορά 
πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του παρόντος, μαζί με 
την  εργασία  πλύσεως  ή  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 ισχύουν σύμφωνα με τους  περιβαλλοντικούς και  τους  λοιπούς 
όρους δημοπράτησης.
1.3.13  Οι  δαπάνες  από  επιβεβλημένες  καθυστερήσεις,  μειωμένες  αποδόσεις  και 
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν από 
τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη παράδοση 
περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
κλπ.),  από  πιθανές  παρεμβάσεις,  που  θα  προβάλλουν  οι  αρμόδιοι  για  αυτά  τα 
εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής του έργου κατά 
φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες μετρήσεις (τοπογραφικές, 
γεωτεχνικές  κ.α.),  ελέγχους  και  λοιπές  υποχρεώσεις  του  αναδόχου,  όπως  αυτές 
προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε αυτές αποζημιώνονται 
ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του τιμολογίου καθώς και  
λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας 
(πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά) ή ακόμα και 
από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων 
στην ευρύτερη περιοχή του έργου από οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε 
άλλα έργα κλπ).
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 τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και  πολυγωνομετρικού δικτύου και  εγκατάστασης των 
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS)  που απαιτούνται  για  την  έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών,  εκτός αν αλλιώς ορίζεται  στην  Ε.Σ.Υ.,  οι  δαπάνες για  τη  σύνταξη 
μελετών  εφαρμογής,  κατασκευαστικών  σχεδίων  και  μελετών  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  θεμέλια,  υδάτινοι  ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα  αναφέρονται  στην 
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, που 
κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες σύνταξης και 
παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και  λοιπών εγκαταστάσεων που θα παρουσιαστούν 
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 υποβληθούν  για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η 
επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των 
στοιχείων  του  εδάφους,  σε  ψηφιακή  μορφή,  σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  στα 
τεύχη δημοπράτησης.
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,   η  δαπάνη  προσαρμογής  των  στοιχείων  της  μελέτης  στις  επί  τόπου 
συνθήκες  (προσαρμογή  λεπτομερειών)  και  η  δαπάνη  σύνταξης  κατασκευαστικών 
σχεδίων με την ένδειξη «όπως κατασκευάσθηκε».
1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζόμενων με τις διερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, 
καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται  στα συμβατικά τεύχη 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 
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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 σύμφωνα με τα τεύχη 
δημοπράτησης.
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   σύμφωνα  με  τους 
εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.3.22  Οι  δαπάνες  για   χρήση  δικαιωμάτων  πνευματικής  ιδιοκτησίας, 
κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνιών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.3.23 Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και 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 των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 
και  των  δαπανών  για  την  αποξήλωση  και  απομάκρυνσή  τους  καθώς  και  την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για διατήρησή 
τους.
1.3.24  Οι  δαπάνες  πρόληψης  και  αποκατάστασης  κάθε  είδους  ζημιάς  και 
αποζημίωσης κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά 
την  κατασκευή  του  έργου  (περιλαμβανομένης  της  μεταφοράς  υλικών)  και  θα 
οφείλονται  σε  αμέλεια,  απρονοησία,  μη  τήρηση  των  συμβατικών  όρων,  των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου.
1.3.25 Οι  δαπάνες διάθεσης γραφείων και  λοιπών ευκολιών  στην  Επιβλέπουσα 
Υπηρεσία,  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στην  Ε.Σ.Υ  και  στους  λοιπούς  όρους 
δημοπράτησης.
1.3.26  Οι  δαπάνες  εξασφάλισης  αναγκαίων  χώρων  για  την  εναπόθεση  των 
εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
1.3.27  Οι  δαπάνες  έκδοσης  αδειών  για  λογαριασμό του  κυρίου  του  έργου,  κάθε 
είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,  Πολεοδομία ή και τους 
Οργανισμούς  Κοινής  Ωφέλειας  (Δ.Ε.Κ.Ο.  ή  Ο.Κ.Ω.)  εκτός  αν  περιγράφεται 
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω.  διέρχονται  εγκάρσια  από  το  εύρος  κατάληψης  της  οδού  ή  επηρεάζονται 
τοπικά 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.
1.3.29  Οι  δαπάνες  μίσθωσης  ή  προσωρινής  εξασφάλισης  εδαφικής  λωρίδας, 
κατασκευής, σήμανσης και  συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών που 
απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες εντοπισμού 
και  εξεύρεσης  αναγκαίων  χώρων  και  εξασφάλισης  σχετικών  αδειών  για  την 
εναπόθεση  προϊόντων  ορυγμάτων,  προϊόντων  κατεδαφίσεων  και  πλεοναζόντων 
υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών προσπέλασής τους καθώς και 
οι  δαπάνες  για  την  τελική  τους  διαμόρφωση  μετά  την  περαίωση  των  εργασιών, 
σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3.30  Οι  δαπάνες  των  ειδικών  μελετών,  που  προβλέπονται  στις  τεχνικές 
προδιαγραφές,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και  ασφαλτομιγμάτων, 
μελέτες  ευστάθειας  ικριωμάτων,  μελέτες  εξυγίανσης  εδάφους  κλπ.  όπως 
προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης.
1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.
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1.4 Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται  το Όφελος 
(Ο.Ε.)  και  τα  Γενικά  έξοδα  του  αναδόχου  (Γ.Ε.),  τα  οποία  αφορούν  στα  πάσης 
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης 
εργοταξίων,  φόρων,  δασμών,  ασφαλίστρων,  τελών  χαρτοσήμου,  συμβολαίων, 
συμφωνητικών, αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και 
λοιπών εγγυήσεων, διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα 
επισφαλή έξοδα.
Το  ποσό  για  Γενικά  Έξοδα  (Γ.Ε.)  και  Όφελος  του  αναδόχου  (Ο.Ε.),  ανέρχεται 
συνολικά σε ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός 
προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου.
1.5  Ο  Φόρος  Προστιθέμενης  Αξίας  (Φ.Π.Α)  των  λογαριασμών  του  αναδόχου 
επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.
1.6  Εάν  προκύψει  ανάγκη  εκτέλεσης  εργασιών  που  παρουσιάζουν  διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 
παρόν Τιμολόγιο,  αποδεκτά σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης,  ή εργασιών 
που  επιμετρώνται  διαφορετικά,  οι  εργασίες  αυτές  είναι  δυνατόν  να  αναχθούν  σε 
άρθρα του παρόντος  Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 
ακόλουθο παράδειγμα:
Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηριών,  αγωγοί  αποχέτευσης όμβριων και  ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, PVC, GRP κλπ. 
Για  ονομαστική  διάμετρο  DN χρησιμοποιούμενου  σωλήνα  διαφορετική  από  τις 
αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντίστοιχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 
για  αντίστοιχων  άρθρων  του  παρόντος  Τιμολογίου  και  για  αντίστοιχο  υλικό 
κατασκευής,  κατηγορία αντοχής  και  μέθοδο  προστασίας,  θα  γίνεται  αναγωγή του 
μήκους  του  χρησιμοποιούμενου  σε  μήκους  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. Παρεμφερείς πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή 
και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου.
1.7 Στις τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου έχει συνυπολογισθεί το μεταφορικό 
έργο, σε όποια εργασία απαιτείτε. 
Οι τιμές 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 προσδιορισμών της ως 
άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές μονάδας σε 
€/m³.km
Σε αστικές περιοχές 

 Απόσταση < 5 km 0,28
 Απόσταση ≥ 5 km 0,21

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

 Απόσταση < 5 km 0,22
 Απόσταση  ≥5 km 0,18

Εκτός πόλεως 
Οδοί καλής βατότητας

 Απόσταση < 5 km 0,20
 Απόσταση ≥5 km 0,19

Οδοί κακής βατότητας
 Απόσταση < 5 km 0,25
 Απόσταση ≥ 5 km 0,21

Εργοταξιακές οδοί 
 Απόσταση < 3 km 0,22
 Απόσταση ≥ 3 km 0,20

Οι 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 
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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 στη τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με 
[*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του μεταφορικού έργου).     

Άρθρο 1ο: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. 
Με πλάτος πυθμένα έως  3,00  m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής 
επί  αυτοκινήτου,  την  σταλία  του  αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά  σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.  
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100%
Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  έδαφος  γαιώδες  ή  ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων  και  των  εκσκαφών  τυχόν  υπαρχουσών  ασφαλιστικών 
στρώσεων,  σε  κατοικημένη  περιοχή  ή  στο  εύρος  κατάληψης  οδικού  άξονα  υπό 
κυκλοφορία,  με  οποιονδήποτε  τρόπο  (μηχανικά  μέσα  με  ή  χωρίς  χειρονακτική 
υποβοήθηση) εν ξηρό 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  και  του 
πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η 
χρήση τύπων για τη διάστρωση του 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. 
Οι 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 τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)    : Δέκα και εξήντα δύο λεπτά

(Αριθμητικά)     : 10,62

Άρθρο 2ο: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00  m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.01 100%
Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπόγειων  δικτύων  σε  βραχώδη  πετρώματα  κάθε  είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και 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 ισοδύναμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
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γομώσεων και  χρήση λαμαρινών για  την  αποφυγή  εκτίναξης  θραυσμάτων),  όταν 
αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρό 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  και  του 
πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η 
χρήση τύπων για τη διάστρωση του 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. 
Οι 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 τη διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)    : Είκοσι εννέα και σαράντα δύο λεπτά

(Αριθμητικά)     : 29,42

Άρθρο 3ο : Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6082.1 100%
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 τρία και εβδομήντα δύο λεπτά
          (Αριθμητικώς): 23,72

Άρθρο 4ο: Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808 100%
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το 
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 
ορύγματος  προκειμένου  να  επαναχρησιμοποιηθούν  κατά  την  αποκατάσταση  του 
πεζοδρομίου. 
Ο  προσδιορισμός  της  τιμής  του  αστερίσκου  θα  γίνεται  με  βάση  την  συμβατική 
παραδοχή ότι  ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075  m³ 
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

[*] = 0,075 m³ x S x €/ m³.km (βλπ. Γενικούς Όρους του Τιμολογίου)
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όπου  S η  μέση  απόσταση  μέχρι  τον  χώρο  απόθεσης,  σύμφωνα  με  τους 
περιβαλλοντικούς όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)    : Τρία και πενήντα τρία λεπτά

(Αριθμητικά)     : 3,53

Άρθρο 5ο :Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιμετώπιση πρόσθετων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα 
ΟΚΩ.
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 100%
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, 
κάτω  από  δίκτυα  Εταιρειών/Οργανισμών  Κοινής  Ωφέλειας  τοπικού  χαρακτήρα, 
υποστηριζόμενα/αντιστηριζόμενα ή  μη,  ανά μέτρο μήκους  συναντώμενου  αγωγού 
κατά μήκος του σκάμματος.
Νοείται  δε  αγωγός  μέσα  στο  σκάμμα  και  ο  παραμένων  μέσα  σ΄αυτό  κατά  το 
μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 
περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού 
και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.
Στο  παρόν  άρθρο  δεν  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  απαιτούμενες  εργασίες 
υποστήριξης,  αντιστήριξης  ή  υποθεμελίωσης  του  δικτύου.  Οι  εργασίες  αυτές  θα 
εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες 
των  αρμοδίων  ΟΚΩ  και  θα  επιμετρώνται  σύμφωνα  με  τα  οικεία  άρθρα  του 
Τιμολογίου.
Τιμή  ανά  τρέχον  μέτρο  (μμ)  συναντώμενου  αγωγού  που  προκαλεί  δυσχέρεια 
εκσκαφής.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δέκα πέντε και πενήντα  λεπτά

 (Αριθμητικά)   : 15,50

Άρθρο  6ο:  Προσαύξηση τιμών  εκσκαφών  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε 
έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 100%
Προσαύξηση  τιμών  εκσκαφών  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  έδαφος  πάσης 
φύσεως  υπό  συνθήκες  περιορισμένου  χώρου,  όταν  δηλαδή  η  εργασία  πρέπει 
υποχρεωτικώς να εκτελεστεί  επί πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη 
του  καταστρώματος  χειρονακτικώς,  με  χρήση  αεροσφυρών  ή  υποβοήθηση 
μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50  m και  χωρητικότητος κάδου 
έως 0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η χρησιμοποίηση μεγαλύτερου μεγέθους μηχανικού 
εξοπλισμού.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα  έως 1,00    m     και 
βάθος έως 4,00 m, μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της 
υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος
ΕΥΡΩ (ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά 
          (Αριθμητικώς): 4,10

Άρθρο 7ο: Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόφτη
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269 Α 100%
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με 
χρήση  ασφαλτοκόπτη,  ώστε  να  αποκλείονται  αποξηλώσεις  έξω  από  τα 
προβλεπόμενα όρια της κοπής και  να προφυλάσσεται  το παραμένον οδόστρωμα 
από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.
Η αποξήλωση του αποκοπτόμενου τμήματος  και  η απομάκρυνση των προϊόντων 
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως «Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες».
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)    : Ένα

(Αριθμητικά)     : 1,00

Άρθρο 8ο: Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 100%
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
αμφίπλευρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή 
ανάλογου, 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 μονάδος 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 απαιτούμενων 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 εξόλκηση 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). Επιμετράτε 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.
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m²) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.   
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)    : Tριάντα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

(Αριθμητικά)     : 34,60

Άρθρο 9ο: Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 100%
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή 
παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς 
και την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών 
για  επαναχρησιμοποίηση,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  του  έργου  ή  την  μελέτη 
εφαρμογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 
20 m μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανοιγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών 
ορυγμάτων και  δεν υπάγονται  στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται  πάντως ότι  όταν 
εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε «συστηματικές αντιστηρίξεις» 
δεν  αφαιρούνται  ποσότητες  ως  αναλογούσες  σε  «σποραδικές  αντιστηρίξεις»  και 
επιμετράτε η συνολική επιφάνεια.
Στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αφανών  εργασιών  των  εργασιών  αντιστήριξης  θα 
αναφέρεται  απαραιτήτως  και  ο  χαρακτηρισμός  του  εδάφους  του  αντίστοιχου 
ορύγματος. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές 
του ορύγματος. 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δύο και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικά)   : 2,20
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Άρθρο  10ο:  Αποκατάσταση  ασφαλτικών  οδοστρωμάτων  στις  θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521Β 100%
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικό 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 προεπάληψη
4. Ασφαλτική  στρώση βάσης  με  ασφαλτόμιγμα,  παρασκευαζόμενο  εν  θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50mm 
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 κυκλοφορικών 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)    : Δεκαοκτώ και πενήντα λεπτά 

(Αριθμητικά)     : 18,50

Άρθρο 11ο: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων  με  άμμο 
προέλευσης λατομείου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%
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 στρώσεις έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση
της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, 
με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

Τιμή  για  ένα  κυβικό  μέτρο  (m³)  επίχωσης  ως  ανωτέρω,  σύμφωνα  με  τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)    : Δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικά)     : 13,85

Άρθρο  12ο:  Επιχώσεις  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  με  διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%
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».
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Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  η  μεταφορά  επί  τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου,  οι  πλάγιες μεταφορές,  η έκριψη στο 
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 ανάλογων 
του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστο με το 95% αυτής που 
επιτυγχάνεται  εργαστηριακά  κατά  την  τροποποιημένη  δοκιμή  Proctor (Proctor 
Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)    : Δέκα τέσσερα και ενενήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικά)     : 14,95

Άρθρο  13ο:  Επιχώσεις  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  με  διαβαθμισμένο 
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 
cm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%
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  η  μεταφορά  επί  τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου,  οι  πλάγιες μεταφορές,  η έκριψη στο 
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 ανάλογων 
του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ’ ελάχιστο με το 95% αυτής που 
επιτυγχάνεται  εργαστηριακά  κατά  την  τροποποιημένη  δοκιμή  Proctor (Proctor 
Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Μ³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων βάσει των 
γραμμών πληρωμής του ορύγματος που προσδιορίζονται στην μελέτη
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα τρία και ογδόντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικά) : 13,85

Άρθρo 14ο:  Προμήθεια  και  τοποθέτηση  σιδηρού  οπλισμού  σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων
Κωδικός αναθεώρησης : ΥΔΡ 6311 100% 
Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος 
πάσης φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων , μορφής διατομών και κατηγορίας
(χάλυβας  B500A,  B500C και  δομικά  πλέγματα)  σύμφωνα  με  την  μελέτη, 
διαμόρφωση του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στη θέση ενσωμάτωσης με 
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτηση του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση 
εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00  ‘’  Χάλύβδινος  οπλισμός 
σκυροδεμάτων’’
Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του 
ξυλοτύπου  ή  της  επιφάνειας  έδρασης  του  σκυροδέματος  (π.χ.  υπόστρωμα 
οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδέματων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και υποβάλλονται στην 
Υπηρεσία  προς έλεγχο και  θεώρηση πριν από την  έναρξη της  τοποθέτησης  του 
οπλισμού.
Οι πίνακες θα συντάσσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
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τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διαμέτρο, 
τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον 
πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση 
δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 
Ονομ.
διάμετρος 
(mm)

Ράβδ
οι

Κουλούρες  και 
ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα

Ηλεκτροσυγκο
λλημένα 
πλέγματα  και 
δικτυώματα

Ονομ.
διατομή 
(mm2)

Ονομ. 
μάζα/μέτρο 
(Kg/m)

B500
C

B500A B500C B500
A

B500
C

5,0 v ν 19,6 0,154
5,5 v ν 23,8 0,187
6,0 ν v ν ν ν 28,3 0,222
6,5 v ν 33,2 0,260
7,0 v ν 38,5 0,302
7,5 v ν 44,2 0,347
8,0 ν v ν ν ν 50,3 0,395
10,0 ν ν ν 78,5 0,617
12,0 ν ν ν 113 0,888
14,0 ν ν ν 154 1,21
16,0 ν ν ν 201 1,58
18,0 ν 254 2,00
20,0 ν 314 2,47
22,0 ν 380 2,98
25,0 ν 491 3,85
28,0 ν 616 4,83
32,0 ν 804 6,31
40,0 ν 1257 9,86
Στην τιμή μονάδος, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
-Η  σύνδεση  των  ράβδων κατά  τρόπο στερεό  με  σύρμα,  σε  όλες  ανεξάρτητα  τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ. 
-Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
-Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  αποστατήρων  (spacers)  για  την  εξασφάλιση  του 
προβλεπόμενου  από  τη  μελέτη  πάχους  επικάλυψης  του  απλισμού,  καθώς  και 
αρμοκλειδών  (κατά  ISO 15835-2),  εκτός  αν  στα  συμβατικά  τεύχη  του  έργου 
προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
-Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος  από το 
δάπεδο εργασίας
-Η  τοποθέτηση  υποστηριγμάτων  (καβίλιες,  αναβολείς)  και  ειδικών  τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά)
-Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμα (Κg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 0,98
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            (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά 

Άρθρο 15ο :  Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20.
Κωδικός αναθεώρηση: ΥΔΡ 6327  100%  
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.
Στη τιμή περιλαμβάνονται:

α  .Η  προμήθεια,  η  μεταφορά  από  οποιαδήποτε  απόσταση  στη  θέση  του 
έργου, του σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργαστασιακό 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  στη  θέση 
διάστρωσης.
Επισημαίνεται ότι στη τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται 
η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη 
των  προβλεπόμενων  χαρακτηριστικών  (αντοχής,  εργάσιμου  κτλ)  υπό  την 
εφαρμοζόμενη κακκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε 
ουδεμία  περίπτωση  επιμετράται  ιδιαίτερα  η  ενσωματούμενη  ποσότητα 
τσιμέντου  στο  σκυρόδεμα.
Η απαιτούμενη κοκκομέτρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα 
σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Αναδόχου.
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  επιφάνειας  και  η  διαμόρφωση  της  άνω 
στάθμης (τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα 
με τα καθορισμένα στη 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  προσκομίσει  στη  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 ολοκλήρωση 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
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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 ανα κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυτόδεμα, σύμφωνα 
με τις προβλεπόμενες από τη μελέτη διαστάσεις.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ογδόντα δύο

 (Αριθμητικά)   : 82,00

Άρθρο 16ο: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301  100%
Απλοί  ξυλότυποι  ή σιδηρότυποι  (καλούπια) επιπέδων επιφανειών πάσης φύσεως 
υδραυλικών  έργων  από  σκυρόδεμα,  όπως  ανοικτών  και  κλειστών  αγωγών 
ορθογωνικής  διατομής,  σε  ευθυγραμμία  ή  καμπύλη,  βάθρων,  τοίχων,  πλακών, 
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  τις  ΕΤΕΠ 01-03-00-00 «Ικριώματα»  και  01-04-00-00 
«Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)»
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

- Οι  εργασίες  ανέγερσης  του  καλουπιού  (ξυλότοπου,  μεταλλοτύπου, 
πλαστικοτύπου  ή/και  συνδυασμού  αυτών),  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στην 
γεωμετρία  των  εκάστοτε  προς  σκυροδέτηση  στοιχείων,  σύμφωνα  τις 
καθοριζόμενες  από  τη  μελέτη  διαστάσεις,  ανοχές  και  απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειμάτων. Συμπεριλαμβάνεται  η απασχόληση ειδικευμένου 
και  μη  προσωπικού  καθώς  και  όλα  τα  εργαλεία  και  λοιπά  μέσα  και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεως ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών 
που  απαιτούνται  για  την  υποστήριξη  στερέωση  και  συγκράτηση  των 
καλουπίων.

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

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

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

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

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

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

- Η  φθορά  και  η  απομείωση  των  πάσης  φύσεως  υλικών  κατασκευής 
ικριωμάτων και καλουπίων, Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση 
φθαρμένων  ή  παραμορφωμένων  υλικών  (ξυλείας,  μεταλλικών  στοιχείων 
κλπ)
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- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με 
ή χωρίς μηχανικά μέσα

- Η  δαπάνη  των  υλικών  πρόσδεσης,  στερέωσης  και  συνδέσεων  πάσης 
φύσεως

Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m²)   αναπτυγμένης  επιφάνειας  σε  επαφή  με  το 
σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)  : Οκτώ και είκοσι  λεπτά
            (Αριθμητικά)    : 8,20

Άρθρο 17ο: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6302  100%
Ξυλότυποι  ή  σιδηρότυποι  (καλούπια)  κατασκευών  υδραυλικών  έργων  από 
σκυρόδεμα με καμπύλες επιφάνειες απλής καμπυλότητας, όπως χυτών επί τόπου 
αγωγών  κυκλικής,  ωοειδούς  ή  σκουφοειδούς  διατομής,  κυκλικών  φρεατίων  και 
λοιπών  κατασκευών,  σε  οποιαδήποτε  στάθμη  πάνω  ή  κάτω  από  το  δάπεδο 
εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 «Ικριώματα» και 01-04-
00-00 «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)»
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

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

- Οι  εργασίες  ανέγερσης  του  καλουπιού  (ξυλότοπου,  μεταλλοτύπου, 
πλαστικοτύπου  ή/και  συνδυασμού  αυτών),  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στην 
γεωμετρία  των  εκάστοτε  προς  σκυροδέτηση  στοιχείων,  σύμφωνα  τις 
καθοριζόμενες  από  τη  μελέτη  διαστάσεις,  ανοχές  και  απαιτήσεις 
επιφανειακών τελειμάτων. Συμπεριλαμβάνεται  η απασχόληση ειδικευμένου 
και  μη  προσωπικού  καθώς  και  όλα  τα  εργαλεία  και  λοιπά  μέσα  και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.

- Η ανέγερση των πάσης φύσεως ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών 
που  απαιτούνται  για  την  υποστήριξη  στερέωση  και  συγκράτηση  των 
καλουπίων.

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

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

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

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

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

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

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

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με 
ή χωρίς μηχανικά μέσα

- Η  δαπάνη  των  υλικών  πρόσδεσης,  στερέωσης  και  συνδέσεων  πάσης 
φύσεως
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Το  παρόν  άρθρο  έχει  εφαρμογή  σε  ευθειογενείς  καμπύλες  επιφάνειες  και  δεν 
εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια).
Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  (m²)   αναπτυγμένης  επιφάνειας  σε  επαφή  με  το 
σκυρόδεμα.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)  : Δέκα οκτώ και πενήντα  λεπτά
            (Αριθμητικά)    : 18,50

Άρθρο  18ο:  Προμήθεια  και  προσθήκη  προσμίκτων  και  προσθέτων  στο 
σκυρόδεμα.  Στεγανοποιητικά  μάζας  σκυροδέματος  (πρόσμικτα  μείωσης 
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 
Κωδικός αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.1  100%
Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures-additions) στο 
σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε 
αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο μελετών συνθέσεως.
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:

• επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarging), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
• επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
• ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
• πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 934-2
• πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας (water resisting, waterproofing)  κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
• αερακτικά (air entraining)  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
• ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2
• χαλύβδινες ίνες  σκυροδεμάτων, κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2

Όλα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή 
κάθισης του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη 
του  έτοιμου  σκυροδέματος  (εργοστασιακού ή  εργοταξιακού)  και  δεν  επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως προς πληρωμή.
Οι  τιμές  του  παρόντος  άρθρου  εφαρμόζονται  γενικώς  και  ανεξαρτήτως  των  επί 
μέρους χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο πρόσθετων/προσμίκτων (Kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης 
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέματος                     
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Πενήντα δύο λεπτά
           (Αριθμητικά)   : 0,52
          
Άρθρο 19ο: Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά
Κωδικός αναθεώρησης:  ΟΙΚ 7903   100%
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
συσκευασίας,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1504-3  (με  σήμανση  CE),  εκτελουμένη  επί 
οποιασδήποτε  επιφανείας  με  ψήκτρα  ή  ρολλό.  Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  του 
υλικού  επί  τόπου,  ο  καθαρισμός  και  πλύση  της  επιφανείας  επίστρωσης  και  η 
εφαρμογή  του  υλικού  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  προμηθευτή,  καθώς  και  η 
προμήθεια και εφαρμογή του ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το 
υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του.
Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (Kg)  τσιμεντοειδούς  υλικού,  με  βάση  το  απόβαρο  των 
συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Οκτώ και δέκα λεπτά
          (Αριθμητικά)   : 8,10
           
Άρθρο 20ο: Γεωύφασμα μη υφαντό βάρους 385 gr/m2
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7914  100%
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Στρώσεις γεωυφάσματος διαχωρισμού ή προστασίας μη υφαντού, σε οποιεσδήποτε 
θέσεις  της  κατασκευής,  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  λεπτομερειών  της  μελέτης, 
οποιασδήποτε συστάσεως, βάρους 385 gr/m2.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2) καλυπτόμενης επιφάνειας
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,80
           (Ολογράφως) : Tέσσερα και ογδόντα  λεπτά 

Άρθρο 21ο: Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη
 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2411  100%
Προστατευτική  επάλειψη  επιφανειών  σκυροδέματος  ή  τσιμεντοκονιάματος,  σε 
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής 
διασποράς (Black bitumen paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
-ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και  ρύπους με χρήση 
συρματόβρουτσας ή πεπιεσμένου αέρα,
-η  εφαρμογή υποστρώματος  (primer)  με  αραίωση του  γαλακτώματος  με  νερό  σε 
αναλογία 1:1 ή με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10-
0,15 lt/m2,
-η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων
-η  εφαρμογή  του  ασφαλτικού  γαλακτώματος  σε  δύο  στρώσεις  με  ανάλωση  ανά 
στρώση τουλάχιστον 0,15 lt/m2.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο:
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) : Ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά 
         (Αριθμητικά) : 1,75
           
Άρθρο 22ο: Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752  100%
Καλύμματα  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 
καλύματος  με  χρήση  στερεών  υποθεμάτων  και  ο  εγκιβωτισμός  του  πλαισίου 
έδρασης με σκυρόδεμα.
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

 (Αριθμητικά)   : 2,90

Άρθρο 23ο: Βαθμίδες από χυτοσίδηρο. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6753 100%
Προμήθεια 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’’
Περιλαμβάνει  η  πάκτωση  στις  οπές  που  έχουν  αφεθεί  κατι  τη  σκυρόδεση  του 
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του 
φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (Kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δύο και είκοσι λεπτά

 (Αριθμητικά)   : 2,20
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Άρθρο 24ο :Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  100% 
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 απόληψη 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  απαιτούμενου  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  επίχωση 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) : Επτά

 (Αριθμητικά)  : 7,00

Άρθρο  25ο :  Αγωγοί  αποχέτευσης  από  σωλήνες  PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος. Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2  100% 
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 απόληψη 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  απαιτούμενου  εξοπλισμού  και  μέσων για  τον  χειρισμό  και  την 
σύνδεση των σωλήνων.
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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  επίχωση 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 λεπτά

 (Αριθμητικά)  : 9,30

Άρθρο  26ο:  Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (PE)  με 
συμπαγές  τοίχωμα  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2.  Σωληνώσεις  πιέσεως  από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-21. Ονομ. διαμέτρου DN 75 
mm/ονομ. πίεσης PN 16 atm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1 100%
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος 
κατά  ΕΝ  12201-2  για  την  μεταφορά  πόσιμου  νερού,  νερού  γενικής  χρήσης, 
αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  με  βάση το  υλικό  κατασκευής  (ΡΕ100,  ΡΕ80, 
ΡΕ40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες 
DN/OD),  τον  τυποποιημένο  λόγο  διαστάσεων  SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος  της  εξωτερικής  διαμέτρου  του  σωλήνα  προς  το  ονομαστικό  πάχος  του 
τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης  –extrusion-, 
πολυστρωματικής  εξώθησης,  με  πρόσθετη  αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση –
peelable layer-).
Ο αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40) σχετίζεται 
με  την  ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS του  PE (MRS:  Minimum Required 
Strength) ως εξής: ΡΕ100-MRS 10MPa, PE80-MRS 8 MPa, PE40-MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το ΕΝ 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων τιμή 
SDR. 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται  ότι  πληρούνται  οι  απαιτήσεις  πάχους  τοιχώματος  (SDR)  που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 
τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται  ότι  οι  σωλήνες  με  αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση  (peelaable 
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς και 
των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.        

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

και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως 
(butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 
τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.   

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

Διευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  την  σύνδεση  του  υπό  κατασκευή  αγωγού  από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται  οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός 
των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάση των σχετικών άρθρων.
Τιμή  ανά  μέτρο  αξονικού  μήκους  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο,  πλήρως 
εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστικής διάμετρου DN 75 mm/ονομ. πίεσης PN 16 
atm.
ΕΥΡΩ: (Ολογράφως) : Επτά και εξήντα λεπτά  
            (Αριθμητικά)  : 7,60
            
Άρθρο  27ο:  Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (PE)  με 
συμπαγές  τοίχωμα  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12201-2.  Σωληνώσεις  πιέσεως  από 
σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10=10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-21. Ονομ. διαμέτρου DN 90 
mm/ονομ. πίεσης PN 16 atm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1 100%
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος 
κατά  ΕΝ  12201-2  για  την  μεταφορά  πόσιμου  νερού,  νερού  γενικής  χρήσης, 
αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  με  βάση το  υλικό  κατασκευής  (ΡΕ100,  ΡΕ80, 
ΡΕ40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες 
DN/OD),  τον  τυποποιημένο  λόγο  διαστάσεων  SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος  της  εξωτερικής  διαμέτρου  του  σωλήνα  προς  το  ονομαστικό  πάχος  του 
τοιχώματος)  και  τον  τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης  –extrusion-, 
πολυστρωματικής  εξώθησης,  με  πρόσθετη  αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση –
peelable layer-).
Ο αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40) σχετίζεται 
με  την  ελάχιστη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS του  PE (MRS:  Minimum Required 
Strength) ως εξής: ΡΕ100-MRS 10MPa, PE80-MRS 8 MPa, PE40-MRS 4 MPa.
Σύμφωνα με το ΕΝ 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων τιμή 
SDR. 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται  ότι  πληρούνται  οι  απαιτήσεις  πάχους  τοιχώματος  (SDR)  που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 
τιμές έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται  ότι  οι  σωλήνες  με  αποσπώμενη  εξωτερική  επίστρωση  (peelaable 
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και 

πλάγιες μεταφορές των σωλήνων, των απαιτούμενων συνδέσμων, καθώς και 
των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ.        

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

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

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

Διευκρινίζεται  ότι  η  δαπάνη  για  την  σύνδεση  του  υπό  κατασκευή  αγωγού  από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται  οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός 
των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάση των σχετικών άρθρων.
Τιμή  ανά  μέτρο  αξονικού  μήκους  αγωγού  από  πολυαιθυλένιο,  πλήρως 
εγκατεστημένου, ανά τύπο, ονομαστικής διάμετρου DN 90 mm/ονομ. πίεσης PN 16 
atm.
ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)  : 9,60
            (Ολογράφως) : Εννέα και εξήντα λεπτά  

Άρθρο 28ο: Προμήθεια εγκατάσταση ημιταύ 200/160.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6713 100%
Προμήθεια  και  εγκατάσταση  ενός  ημιταύ45  μοιρών  από  PVC με  δύο  κεφαλές 
(μούφες) και χρήση ενός πώματος ονομαστικής διαμέτρου 160 χλς. Περιλαμβάνει η 
μεταφορά επί τόπου των έργων, κατά τα λοιπά όπως καθορίζονται  στις Τεχνικές 
προδιαγραφές της μελέτης. 
Τιμή ανά τεμάχιο (1 τεμ):
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Είκοσι εννέα και δέκα τρία λεπτά
 (Αριθμητικά)   : 29,13

Άρθρο 29ο: Φρεάτιο ελέγχου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης D=250.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6328   100%
Προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου φρεατίου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης 
άμεσης ροής, κυκλικής διατομής, εσωτερικής διαμέτρου 25 εκ. , από PVC, χυτό, με 
την  προσαρμογή τμήματος  πλαστικού σωλήνα  PVC Φ 25 της  σειράς 51 για  την 
επίτευξη του απαιτούμενου βάθους φρεατίου και την σύνδεση του με το εν λειτουργία 
εσωτερικό δίκτυο της οικοδομής.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:
-Προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  φρεατίου  ελέγχου  άμεσης  ροής,  κυκλικής 
διατομής εσωτερικής διαμέτρου 25 εκ., από PVC, χυτό, με διαμορφωμένη ροή στον 
πυθμένα, με είσοδο και έξοδο λυμάτων από μούφες εσωτερικής διαμέτρου 16 εκ., με 
το άνω μέρος του φρεατίου διαμορφωμένου σε μούφα για την προσαρμογή τμήματος 
πλαστικού αγωγού  PVC σειράς 51 για την επίτευξη του απαιτούμενου βάθους του 
φρεατίου  με  την  αξία  της  προμήθειας,  κοπής  και  τοποθέτησης  του  πλαστικού 
σωλήνα.
-Εξυγίανση βάσεως με ισχνό σκυρόδεμα ή C 12/15.
-Εργασία  σύνδεσης  του  εν  λειτουργία  εσωτερικού  δικτύου  αποχέτευσης  της 
οικοδομής  με  το  φρεάτιο  ελέγχου μετά  της  προμήθειας  και  τοποθέτησης  ειδικών 
τεμαχίων πλαστικών σωλήνων PVC σειράς 41.
-Σύνδεση και πλήρη στεγανοποίηση των αγωγών εισόδου –εξόδου.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα εννέα και πενήντα ένα λεπτά     
             (Αριθμητικά): 89,51
              
Άρθρο 30ο: Φρεάτιο ελέγχου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης D=400.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6328  100%
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Προμήθεια και τοποθέτηση ενός τεμαχίου φρεατίου ιδιωτικής παροχής αποχέτευσης 
άμεσης ροής, κυκλικής διατομής, εσωτερικής διαμέτρου 40 εκ. , από PVC, χυτό, με 
την  προσαρμογή τμήματος  πλαστικού σωλήνα  PVC Φ 40 της  σειράς 51 για  την 
επίτευξη του απαιτούμενου βάθους φρεατίου σε θέσεις που προβλέπονται από την 
μελέτη.
Οι εργασίες που προβλέπονται είναι οι εξής:
-Προμήθεια,  μεταφορά  και  τοποθέτηση  φρεατίου  ελέγχου  άμεσης  ροής,  κυκλικής 
διατομής εσωτερικής διαμέτρου 40 εκ., από PVC, χυτό, με διαμορφωμένη ροή στον 
πυθμένα, με είσοδο και έξοδο λυμάτων από μούφες εσωτερικής διαμέτρου 16 εκ., με 
το άνω μέρος του φρεατίου διαμορφωμένου σε μούφα για την προσαρμογή τμήματος 
πλαστικού αγωγού  PVC σειράς 51 για την επίτευξη του απαιτούμενου βάθους του 
φρεατίου  με  την  αξία  της  προμήθειας,  κοπής  και  τοποθέτησης  του  πλαστικού 
σωλήνα.
-Εξυγίανση βάσεως με ισχνό σκυρόδεμα ή C 12/15.
-Εργασία σύνδεσης του με το αποχετευτικό δίκτυο από πλαστικούς σωλήνες  PVC 
σειράς 41, σε θέσεις που προβλέπονται από την μελέτη του έργου
-Σύνδεση και πλήρη στεγανοποίηση των αγωγών εισόδου –εξόδου.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά): 136,51
           (Ολογράφως): Εκατό τριάντα έξι και πενήντα ένα λεπτά     

Άρθρο 31ο: Ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής (16 atm). Διαστάσεις 
90x20 χλστ. ή 90x25χλστ. ή 90x32 χλστ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621   100%
Για την προμήθεια μεταφορά επί τόπου του έργου ηλεκτροσυγκολλούμενης σέλλας 
παροχής με προέκταση
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ και είκοσι λεπτά.     
            (Αριθμητικά): 28,20   

Άρθρο 32ο: Κατασκευή παροχής ύδρευσης μίας σύνδεσης
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%
Για  την  κατασκευή  παροχής  ύδρευσης  μίας  σύνδεσης  από  τον  κεντρικό  αγωγό 
ύδρευσης  μέχρι  το  φρεάτιο  ιδιωτικών  παροχών  ή  τον  υδρομετρητή,  συνολικού 
μήκους 1,50 μμ.  Ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα PE Φ20 με τις φθορές και 
τα τυχόν αναγκαία μικρούλικα (ταυ, καμπύλες, συστολές, ηλεκτρομούφα, ορειχάλκινο 
ρακόρ και βάννα κλπ.), σύνδεση του σωλήνα με την υποδοχή του υδρομετρητή και 
δοκιμασία της παροχής. Πλήρης εργασία και όλα τα υλικά.
Η σύνδεση του σωλήνα PE με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου ύδρευσης θα γίνει με 
ηλεκτροσυγκολλούμενη σέλλα παροχής κατάλληλων διαστάσεων, η προμήθεια και 
μεταφορά της οποίας επί τόπου του έργου πληρώνεται με το αντίστοιχο άρθρο του 
τιμολογίου της μελέτης. Η εργασία σύνδεσης περιλαμβάνεται και αποζημιώνεται με 
το παρόν άρθρο του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα και δέκα τρία λεπτά.     
             (Αριθμητικά): 29,13
               
Άρθρο 33ο :  Προμήθεια & τοποθέτηση ταχυμετρικού υδρομετρητή ½΄΄ ξηρού 
τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή μικτής ανάγνωσης 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11  100%
Πλήρης  τοποθέτηση  υδρομετρητή  με  όλα  τα  απαραίτητα  υλικά   και  την  εργασία 
παραδοτέου σε λειτουργία, ήτοι:
α.- Προμήθεια υδρομετρητή ταχυμετρικού ½΄΄ ξηρού τύπου, απλής ριπής, ευθείας ή 
μικτής  ανάγνωσης  με  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  πληρούν  τις  Ευρωπαικές 
Προδιαγραφές και τα ισχύοντα κατασκευαστικά πρότυπα, ως παρακάτω:
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-  Υδρομετρητές  που  συμμορφώνονται  με  την  παλαιότερη  Ευρωπαϊκή  οδηγία 
75/33/Ε.Ε αρκεί η άδεια κυκλοφορία τους που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την οδηγία 
αυτή  να  είναι  σε  πλήρη  ισχύ  μέχρι  και  ένα  έτος  μετά  την  ημερομηνία  του 
διαγωνισμού.
Για  την  περίπτωση  που  οι  υδρομετρητές  που  συμμορφώνονται  πλήρως  με  την 
Ευρωπαϊκή οδηγία 75/33 Ε.Ε, αυτοί πρέπει να  είναι Μετρολογικής κατηγορίας C-
H/B-V  και να πληρούν  τα κάτωθι:

• Μήκος: L=110 ή 115 από άκρο σε άκρο (χωρίς ενωτικά)
• Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G ¾΄΄ Β
• Πίεση λειτουργίας PN 16 bar
• Ονομαστική διατομή υδρομετρητή : DN 15mm
• Oνομαστική παροχή υδρομετρητή: Qn=1,5m3/h

-Υδρομετρητές  που  συμμορφώνονται  πλήρως  με  την  νέα  ισχύουσα  Ευρωπαϊκή 
οδηγία MID 2004/22/Ε.Ε.
Μετρολογικής κατηγορίας R160-H/R80-V   και να πληρούν  τα κάτωθι:

• Μήκος: L=110 ή 115
• Μόνιμη παροχή Q3=2,5 m3/h
• Σπείρωμα σύνδεσης άκρων: G3/4΄΄ Β
• Ονομαστική διατομή υδρομετρητή : DN 15mm
• Σχέση Q2/Q1=1,6
• Σχέση Q4/Q3=1,25
• Κλάση θερμοκρασίας T30
• Κλάση πίεσης MAP 16
• Κλάση απώλειας πίεσης ΔP63 για τη ζητούμενη μόνιμη παροχή Q3

Για  τα  υπόλοιπα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  που  δεν  αναφέρονται  παραπάνω,  οι 
υδρομετρητές θα είναι σύμφωνοι με τα πρότυπα κατασκευής ISO4064 ή το νεότερο 
EN 14154:2005, ανάλογα με την Ευρωπαϊκή οδηγία με την οπoία συμμορφώνονται.
β. Αποξήλωση του παλαιού υδρομετρητή με εντολή της υπηρεσίας (ανεύρεση του 
υφιστάμενου υδρομετρητή εντός φρεατίου ή επί του τοίχου σε περίπτωση κάθετης 
τοποθέτησης,  λήψη  ενδείξεων,  συμπλήρωση πίνακα  με  τα  στοιχεία  του  παλαιού 
υδρομετρητή και της κατανάλωσης, παράδοση στην υπηρεσία πίνακα με τα στοιχεία 
του παλαιού & του νέου υδρομετρητή, μεταφορά και παράδοση στην αποθήκη της 
ΔΕΥΑΛ στον ΚΑΡΑ-ΤΕΠΕ.
γ.  Τοποθέτηση του  υδρομετρητή  επιτοίχια  και  σύνδεση αυτού με  την  υδραυλική 
εγκατάσταση της οικίας
Στην  τιμή  περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  επί  τόπου  του  υδρομετρητή  ,  όλα  τα 
μικρουλικά που απαιτούνται (ρακόρ , γωνίες κ.λ.π), η εργασία για την αποξήλωση 
του παλαιού υδρομέτρου & την τοποθέτηση & σύνδεση του νέου με την υδραυλική 
εγκατάσταση της οικίας, παραδοτέου σε λειτουργία. 
Τιμή ανά τεμάχιο.
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε  και εννέα λεπτά      
             (Αριθμητικά): 35,09
               
Άρθρο  34ο :  Προμήθεια  &  τοποθέτηση  εναερίου  δικτύου  για  προσωρινή 
υδροδότηση οικιών 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%
Για  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  ενός  μέτρου  μήκους  εξωτερικού  επιτοίχιου  ή 
εναερίου δικτύου από σωλήνες PE Φ32 10 Αtm ή ανάλογα με τις επί τόπου ανάγκες 
που θα κατασκευάζεται μόνο με την εντολή της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για την 
προσωρινή  υδροδότηση  των  ιδιοκτησιών  και  την  αποξήλωση  αυτού  όταν 
ολοκληρωθεί η κατασκευή του δικτύου.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά των σωλήνων επί τόπου του έργου.
Στην περίπτωση που θα επαναχρησιμοποιηθεί φυλάσσεται με μέριμνα του αναδόχου 
επί τόπου του έργου.
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Με την παρούσα τιμή θα αποζημιώνεται  και  η κατασκευή νέου εναερίου δικτύου, 
εφόσον αυτό επιβάλλουν οι ανάγκες του έργου με την επανατοποθέτηση σωλήνων 
που μπορεί να έχουν χρησιμοποιηθεί σε προηγούμενη κατασκευή.
Τιμή ενός μέτρου μήκους
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Οκτώ και τέσσερα λεπτά
              (Αριθμητικά): 8,04
          
Άρθρο 35ο : Προμήθεια & τοποθέτηση παροχής ύδρευσης εναερίου δικτύου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7  100%
Για την κατασκευή μιας παροχής ύδρευσης από τον αγωγό του εναερίου δικτύου 
μέχρι την ιδιοκτησία, ήτοι προμήθεια και τοποθέτηση ταυ σύνδεσης Φ 32*1΄΄ επί του 
εναερίου  δικτύου  έως  τον  υδρομετρητή  της  ιδιοκτησίας,  με  την  εργασία  της 
αποσύνδεσης  αυτού  από το  παλαιό  δίκτυο  και  την  σύνδεση  με  τον  σωλήνα  της 
παροχής με όλα τα αναγκαία μικρουλικά που απαιτούνται για τις συνδέσεις, καθώς 
επίσης και την εργασία αποξήλωσης της παροχής όταν η υδροδότηση των οικιών 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το νέο δίκτυο. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται η μεταφορά όλων των υλικών της παροχής στην αποθήκη 
της  ΔΕΥΑΛ  για  την  περίπτωση  που  δεν  πρόκειται  να  επαναχρησιμοποιηθούν, 
διαφορετικά φυλάσσονται επί τόπου του έργου με ευθύνη του αναδόχου.
Εφόσον οι ανάγκες του έργου επιβάλλουν την κατασκευή νέου εναερίου δικτύου, οι 
ιδιωτικές  παροχές  αυτού  θα  μπορεί  να  κατασκευάζονται  με  επανατοποθέτηση 
υλικών, (όσα από αυτά υπάρχουν σε διαθεσιμότητα), προηγούμενης κατασκευής και 
θα αποζημιώνονται με την παρούσα τιμή μονάδας.
Τιμή ενός τεμαχίου
ΕΥΡΩ   (Ολογράφως): Δέκα και πενήντα τέσσερα λεπτά
             (Αριθμητικά): 10,54 
          
Άρθρο 36ο: Σύνδεση αγωγού με φρεάτιο αποχέτευσης ακαθάρτων.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744 100%
Σύνδεση του  αγωγού με  υφιστάμενο φρεάτιο  αποχέτευσης ακαθάρτων με  πλήρη 
μόνωση της οπής σύνδεσης.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα 
μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως)    : Εβδομήντα δύο και εξήντα λεπτά 
  (Αριθμητικά)     : 72,60

Άρθρο 37ο : Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής 
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-
07-02  «Δικλίδες  χυτοσιδηρές  συρταρωτές».  Περιλαμβάνονται  η  γαλβανισμένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι  προσκομιζόμενες  επί  τόπου  δικλίδες  θα  συνοδεύνται  από  πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο  δικλίδας.
ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)  : 165,00
            (Ολογράφως) : Εκατόν εξήντα πέντε

Άρθρο 38ο : Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 100%
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής 
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-
07-02  «Δικλίδες  χυτοσιδηρές  συρταρωτές».  Περιλαμβάνονται  η  γαλβανισμένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι  προσκομιζόμενες  επί  τόπου  δικλίδες  θα  συνοδεύνται  από  πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας
ΕΥΡΩ: (Αριθμητικά)  : 196,00
            (Ολογράφως) : Εκατόν ενενήντα έξι

Άρθρο 39ο : Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο. Για διάμετρο 
υφιστάμενου αγωγού Φ80mm
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1(35%) + 6611.1 (65%)
Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε  υλικό  από το  ευρύτερο δίκτυο 
ύδρευσης.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.  Η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  ειδικού  τεμαχίου  απομόνωσης  του  αγωγού 
(τάπας), με την αντίστοιχη φλάντζα, τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και το ελαστικό 
παρέμβυσμα στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για το 
τάπωμα του αγωγού (ανάλογα με το υλικό κατασκευής του).
β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του και η 
άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία).
γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς 
τον άξονά του ή υπό γωνία έως 45ο (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση του 
ειδικού τεμαχίου πωματισμού (τάπας).
Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πενήντα ένα και πενήντα λεπτά
              (Αριθμητικά)  : 51,50

Άρθρο 40ο : Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (PE) 
σε  υφιστάμενο,  επίσης  από  PE,  ο  οποίος  έχει  απομονωθεί  από  το  δίκτυο,  με 
τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 90.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1    100%
Διαμόρφωση  σύνδεσης  νέου  αγωγού  ύδρευσης  από  πολυαιθυλένιο  (PE)  με 
υφιστάμενο αγωγό επίσης από πολυαιθυλένιο, ο οποίος έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ).
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ) και 
συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφες 
κλπ)
β.  Η  προετοιμασία  του  υφιστάμενου  αγωγού,  η  άντληση  του  περιεχομένου  στο 
δίκτυο νερού με υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου και η σύνδεσή του.
γ.    Η  προσκόμιση,  χρήση  και  αποκόμιση  των  απαιτουμένων  συσκευών 
συγκόλλησης  σωλήνων  και  ειδικών  τεμαχίων  από  πολυαιθυλένιο  και  εφαρμογή 
ηλεκτρομουφών.
Τιμή ανά σύνδεση
ΕΥΡΩ    (Ολογράφως): Ογδόντα τέσσερα και τριάντα λεπτά
               (Αριθμητικά)  : 84,30
           
              
Άρθρο 41ο: Θαλάσσια μεταφορά ασφαλτικού υλικού. 
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%
Πρόσθετη  αποζημίωση  για  την  θαλάσσια  μεταφορά  ασφαλτικού  υλικού  για  την 
παραγωγή ασφαλτομίγματος.
Τιμή ενός κυβικού μέτρου (m³) ασυμπίεστου ασφαλτομίγματος στρώσεων.
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : Επτά και πενήντα έξι λεπτά 
(Αριθμητικά) : 7,56

Άρθρο 42ο: Θαλάσσια μεταφορά τσιμέντου.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329 100%
Για την θαλάσσια μεταφορά ενός τόνου τσιμέντου επί τόπου του έργου, με φορτηγό 
και πορθμείο (αξία εισιτηρίου, μεταφορικού μέσου και του οδηγού). 
Τιμή ενός τόνου (1 τον.)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): ενενήντα

 (Αριθμητικά) : 90,00

Άρθρο  43ο :  Θαλάσσια  μεταφορά  χυτοσιδηρών  καλυμμάτων  από  ελατό 
χυτοσίδηρο
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2  100%
Για  την  θαλάσσια  μεταφορά  χυτοσιδηρών  καλυμμάτων  από  ελατό  χυτοσίδηρο 
(ductile iron) με φορτηγό και πορθμείο (αξία εισιτηρίου μεταφορικού μέσου και του 
οδηγού)
Τιμή ενός χιλιογράμμου (1 χλγ)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Δέκα λεπτά

 (Αριθμητικά)   : 0,10

           
Άρθρο 44ο: Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων DN 75 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1  100%
Για την θαλάσσια μεταφορά ενός μέτρου μήκους σωλήνα πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 
διαμέτρου  DN 75  χλστ.  επί  τόπου  του  έργου,  με  φορτηγό  και  πορθμείο  (αξία 
εισιτηρίου, μεταφορικού μέσου και οδηγού). 
Τιμή ενός μέτρου μήκους (1 μμ):
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Είκοσι πέντε λεπτά

 (Αριθμητικά)  : 0,25 

Άρθρο 45ο: Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων DN 90 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1  100%
Για την θαλάσσια μεταφορά ενός μέτρου μήκους σωλήνα πολυαιθυλενίου 3ης γενιάς 
διαμέτρου  DN 90  χλστ.  επί  τόπου  του  έργου,  με  φορτηγό  και  πορθμείο  (αξία 
εισιτηρίου, μεταφορικού μέσου και οδηγού). 
Τιμή ενός μέτρου μήκους (1 μμ):
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως): Πενήντα ένα λεπτά

 (Αριθμητικά)  : 0,51 

Άρθρο  46ο:  Πρόσθετη  αποζημίωση  δομικών  πλεγμάτων  και  σιδηρών 
οπλισμών όλων των κατηγοριών έργων για την θαλάσσια μεταφορά αυτών.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311 100%
Πρόσθετη αποζημίωση δομικών πλεγμάτων και σιδηρών οπλισμών οποιασδήποτε 
κατηγορίας και κάθε κατηγορία έργου για την θαλάσσια μεταφορά αυτών.
Τιμή ενός κιλού (Kg)
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Έξι λεπτά

 (Αριθμητικά)   : 0,06

Άρθρο 47ο: Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων αποχέτευσης D=160 χλσ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%
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Για  την  θαλάσσια  μεταφορά ενός  μέτρου  μήκους  σωλήνα αποχέτευσης  PVC 41, 
D=160  χλς.  επί  τόπου  του  έργου,  με  φορτηγό  και  πορθμείο  (αξία  εισιτηρίου, 
μεταφορικού μέσου και οδηγού). 
Τιμή ενός μέτρου μήκους (1 μμ):
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα ευρώ

 (Αριθμητικά)   : 1,00 

Άρθρο 48ο: Θαλάσσια μεταφορά σωλήνων αποχέτευσης D=200 χλσ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 100%
Για  την  θαλάσσια  μεταφορά ενός  μέτρου  μήκους  σωλήνα αποχέτευσης  PVC 41, 
D=200  χλς.  επί  τόπου  του  έργου,  με  φορτηγό  και  πορθμείο  (αξία  εισιτηρίου, 
μεταφορικού μέσου και οδηγού). 
Τιμή ενός μέτρου μήκους (1 μμ):
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Ένα και πενήντα ένα λεπτά

 (Αριθμητικά)   : 1,51 

 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ              Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. 
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ  ΔΕΥΑΛ

   ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΦΙΝΔΑΝΗΣ                                         ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΩΚΟΥ
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