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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 
∆ηµοπράτησης 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 
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 
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εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και 
λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 
σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 
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 
∆ηµοσίου 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 
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. 
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κλπ.), από πιθανές παρεµβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα 
εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. ∆.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 
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 
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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 ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, Πολεοδοµία ή και τους 
Οργανισµούς Κοινής Ωφέλειας (∆.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 ∆ηµοπράτησης του έργου. 
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: 
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∆ιάτρητοι 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 ∆ηµοπρατούσα 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 
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: Υ∆Ρ 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 
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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.    
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)    : ∆έκα και τριάντα πέντε λεπτά 

 (Αριθµητικά)     : 10,35 
 

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: Υ∆Ρ 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 
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. 
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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.    
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)    : Είκοσι εννέα και δέκα πέντε λεπτά 

 (Αριθµητικά)     : 29,15 
 
Άρθρο 3ο : Εκσκαφή και αναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών, σε κάθε είδος 
εδάφη, εκτός από βραχώδη.  
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065 100% 
Εκσκαφή και αναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών 
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων 
περιοχών και εκτός καταστρώµατος οδών.  
Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
στην µελέτη τυπική διατοµή του δικτύου, επιµετράτε ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία 
άρθρα του Τιµολογίου. 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συµπλήρωση του 
υπόλοιπου όγκου του ορύγµατος, µετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισµό της 
σωλήνωσης, µε τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και 
µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιµέτρηση ανά m³ ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, 
εντός των προβλεπόµενων από την µελέτη γραµµών πληρωµής.           
 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : Τέσσερα και εννέα λεπτά 

 (Αριθµητικά)     : 4,09 
 
Άρθρο 4ο : Εκσκαφή και αναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών, σε βραχώδη 
εδάφη.  
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065 100% 
Εκσκαφή και αναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών 
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων 
περιοχών και εκτός καταστρώµατος οδών.  
Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη 
στην µελέτη τυπική διατοµή του δικτύου, επιµετράτε ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία 
άρθρα του Τιµολογίου. 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συµπλήρωση του 
υπόλοιπου όγκου του ορύγµατος, µετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισµό της 
σωλήνωσης, µε τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και 
µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Επιµέτρηση ανά m³ ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, 
εντός των προβλεπόµενων από την µελέτη γραµµών πληρωµής.           
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 ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : Έξι και ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά)     : 6,95 

 
Άρθρο 5ο : 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». 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη.  
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : Ένα 

 (Αριθµητικά)     : 1,00 
 
Άρθρο 6ο : Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός  σωλήνων µε άµµο 
προέλευσης λατοµείου. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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)    : ∆έκα τρία και είκοσι λεπτά 

 (Αριθµητικά)     : 13,20 
 
Άρθρο 7ο : Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο 
θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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 (m³) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : ∆έκα τέσσερα και τριάντα 

 (Αριθµητικά)     : 14,30 
 
Άρθρο 8ο : Ανακατασκευή οδοστρώµατος από Σκυρόδεµα. 
Κωδικός αναθεώρησης: Ο∆Ο 2532 100% 
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Για ένα κυβικό µέτρο σκυροδέµατος C16/20, ελάχιστης αναλογίας τσιµέντου 350 kg 
για ανακατασκευή οδοστρωµάτων σε φατνώµατα σε µία στρώση πάχους 
καθοριζόµενου από την Υπηρεσία, συµπεριλαµβανοµένης της κατασκευής 
αντιολισθητικών ραβδώσεων επί της επιφάνειας του οδοστρώµατος. Στις εργασίες 
συµπεριλαµβάνονται οι ξυλότυποι, ο σιδηρούς οπλισµός, η µόρφωση βαθµιδών 
όπου υπάρχουν, καθώς και κάθε απαιτούµενη εν γένει εργασία και υλικά προς 
πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : Εκατό τριάντα ένα και δέκα λεπτά 

 (Αριθµητικά)     : 131,10 
 
Άρθρο 9ο : Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούς DN<600 mm 
διαστάσεων 2,00 x 1.50m. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 (50%)+Υ∆Ρ 6311 (50%) 
Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
και ανεξαρτήτως του βάρους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί µέρους αντικείµενο εργασιών.  
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

� Οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών 
δικτύων  

� Οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) 
σε κάθε είδους εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών 
του ορύγµατος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.  

� Οι απαιτούµενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις  
� Οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 
� Οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
� Οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το 

φρεάτιο (σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, 
πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης 

� Οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου 
� Η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 
� Η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεπόµενων χυτοσιδήρων βαθµίδων 

και του καλύµµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
� Η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο 

αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 
� Η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 
� Η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό 

υλικό 
� Η επαναφορά της επιφάνειας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση 

(κατάστρωµα οδού ή πεζοδρόµιο) 
� Κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του 

φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της µελέτης. 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής – εξαγωγής αέρα και η 
συρταρωτή δικλίδα αποµόνωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιµολογίου.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου  
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : ∆ύο χιλιάδες και τριακόσια εβδοµήντα 

 (Αριθµητικά)     : 2.370,00 
 
Άρθρο 10ο : Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (µε 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 140 mm/PN 16atm (χωρίς την 
προµήθεια των υλικών) 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2 
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Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος 
κατά ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά πόσιµου νερού, νερού γενικής χρήσης, 
αποχέτευση όµβριων 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 χαρακτηρίζεται το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του PE (MRS: Minimum Required 
Strength) ως εξής: PE100 – MRS 10MPa, PE 80 – MRS 8 MPa, PE 40- MRS 4 MPa. 
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή 
SDR. 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 
τιµές έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peel able 
layer) οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
Η προµήθεια των σωλήνων και ηλεκτροµουφών και η µεταφορά επί τόπου του έργου 
γίνεται από την υπηρεσία µέσω του προµηθευτή που αναδεικνύεται από άλλο 
διαγωνισµό.  
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται:  
α. Η 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 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.  

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
περιλαµβάνονται οι συσκευές  ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός 
των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 
εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση: 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : πέντε και εξήντα δύο λεπτά 

 (Αριθµητικά)     : 5,62 
 
 
Άρθρο 11ο : Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (µε 
ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10=10MPa) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
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ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, ονοµ. διαµέτρου DN 280 mm/PN 16atm (χωρίς την 
προµήθεια υλικών) 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος 
κατά ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά πόσιµου νερού, νερού γενικής χρήσης, 
αποχέτευση όµβριων 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 χαρακτηρίζεται το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του PE (MRS: Minimum Required 
Strength) ως εξής: PE100 – MRS 10MPa, PE 80 – MRS 8 MPa, PE 40- MRS 4 MPa. 
Σύµφωνα µε το ΕΝ 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ80, ΡΕ40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη τιµή 
SDR. 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι 
τιµές έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peel able 
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 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 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.  

∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο µε το υφιστάµενο δίκτυο, δεν περιλαµβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου. Επίσης δεν 
περιλαµβάνονται οι συσκευές  ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισµός 
των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως 
εγκατεστηµένου, ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση: 
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : Έξι και ενενήντα ένα λεπτά  

 (Αριθµητικά)     : 6,91 
 
Άρθρο 12ο : Αερεξαγωγός εξωτερικού υδραγωγείου ονοµαστικής πιέσεως 16 
atm.  
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6655.1 100% 
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Προµήθεια , µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας 
εισαγωγής – εξαγωγής αέρα τριπλής ενέργειας τύπου Glenfield ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 50mm, µε την δικλίδα αποµόνωσης DN 50mm ελαστικής έµφραξης. 
Περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας οι γαλβανισµένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) βαλβίδας πλήρως εγκαταστηµένα στο δίκτυο βαλβίδας.     
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : Πεντακόσια τέσσερα  

 (Αριθµητικά)     : 504,00  
 
Άρθρο 13ο : Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου από  
οποιοδήποτε υλικό µε την χρήση συνδέσµου από ελατό χυτοσίδηρο για 
διάµετρο υφιστάµενου αγωγού Φ.140mm (χωρίς την προµήθεια υλικών)   
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6611.1 (30%)+Υ∆Ρ 6622.1 (70%) 
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 µε υφιστάµενο από 
οποιοδήποτε υλικό µε την χρήση συνδέσµου από ελατό χυτοσίδηρο για διάµετρο 
αγωγών Φ.140mm, αφού έχει προηγηθεί η διακοπή παροχής νερού στο δίκτυο. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η διακοπή της παροχής του νερού στον υφιστάµενο αγωγό σε συνεργασία µε 
την υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ, η άντληση των νερών µε φορητή αντλία στο σηµείο 
σύνδεσης. 

β. Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση του συνδέσµου για την σύνδεση των δύο 
αγωγών.  
* Η προµήθεια του χυτοσιδήρου συνδέσµου γίνεται από την υπηρεσία.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) σύνδεσης.     
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : Ογδόντα επτά και εξήντα έξι. 

 (Αριθµητικά)     : 87,96  
 
Άρθρο 14ο : Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ’ επέκταση υφιστάµενου από 
οποιοδήποτε υλικό µε την χρήση συνδέσµου από ελατό χυτοσίδηρο για 
διάµετρο υφιστάµενου αγωγού Φ.280mm (χωρίς την προµήθεια υλικών)   
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6611.1 (30%)+Υ∆Ρ 6622.1 (70%) 
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 µε υφιστάµενο από 
οποιοδήποτε υλικό µε την χρήση συνδέσµου από ελατό χυτοσίδηρο για διάµετρο 
αγωγών Φ.280mm, αφού έχει προηγηθεί η διακοπή παροχής νερού στο δίκτυο. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η διακοπή της παροχής του νερού στον υφιστάµενο αγωγό σε συνεργασία µε 
την υπηρεσία της ∆ΕΥΑΛ, η άντληση των νερών µε φορητή αντλία στο σηµείο 
σύνδεσης. 

β. Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση του συνδέσµου για την σύνδεση των δύο 
αγωγών.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) σύνδεσης.     
ΕΥΡΩ  (Ολογράφως)    : Εκατό πέντε και πενήντα τέσσερα. 
   (Αριθµητικά)     : 105,54  
 
 
 
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ    Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ.  
 ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ       ∆ΕΥΑΛ 
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