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Άρθρο1ο :Οριζόντιο αντλητικό συγκρότηµα ονοµαστικής παροχής 33 m3/h, 

µανοµετρικού ύψους 44 m, 2900 rpm µε κινητήρα ισχύος 11 kW  

Κωδικός αναθεώρησης :  50% ΗΛΜ 80, 50% ΗΛΜ 81 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση ενός πλήρους οριζοντίου αντλητικού 

συγκροτήµατος που περιλαµβάνει πολυβάθµια αντλία παροχής 33 m
3
/h σε µανοµετρικό 

ύψος 44 m κατάλληλη για να δεχθεί πίεση στο κέλυφος 20 bar, µε πτερωτή ακτινικής 

ροής, τριφασικό στεγανό διπολικό ηλεκτροκινητήρα ισχύος τουλάχιστον 11 kW µε 

βραχυκυκλωµένο δροµέα και ελαστικό σύνδεσµο σύνδεσης αυτών µε προστατευτικό 

κάλυµµα, συνεζευγµένα επάνω σε χαλύβδινη βάση έδρασης µε µανόµετρο µε κρουνό 

καθώς και όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά και κάθε αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, 

δαπάνη δοκιµών ή εργασία για την καλή  εγκατάσταση και λειτουργία του 

συγκροτήµατος σύµφωνα µε τους όρους  των Προτύπων ΠΕΤΕΠ 08-08-01-00:2016 

«Αντλίες αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης», ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-08-02-00 

«Ηλεκτροκινητήρες αντλιών ύδρευσης και άρδευσης» και της αντίστοιχης 

Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα σχέδια, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου αντλητικού συγκροτήµατος. 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :     Τέσσερις χιλιάδες επτακόσια σαράντα 

     Αριθµητικώς :     4.740,00 

 

 

Άρθρο.2ο :Συρταρωτή δικλείδα ελαστικής έµφραξης ονοµαστικής πίεσης PN25.   

Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή συρταρωτής 

δικλείδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο και επένδυση της γλώσσας από ειδικό ελαστικό, 

σύµφωνα µε την µελέτη και το Πρότυπο ΠΕΤΕΠ  08-06-07-02:2016 "∆ικλίδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα 

παρεµβύσµατα στεγάνωσης, η δοκιµή λειτουργίας και κάθε άλλο αναγκαίο εξάρτηµα, 

µικροϋλικό, δαπάνη δοκιµών ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία 

σύµφωνα µε την µελέτη, τους όρους των Προτύπων  ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-08-05-00 

«Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων», ΠΕΤΕΠ  08-06-07-02:2016 "∆ικλίδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές", την αντίστοιχη Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή, τα 

σχέδια, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης.. Οι 

προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιµών..  Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες και τα παρεµβάσµατα σύνδεσης  

   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένης δικλείδας 

 

.2.1     Ονοµαστικής διαµέτρου  DN50 (Ν.Τ.Μ.) 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Τριακόσια είκοσι 
      Αριθµητικώς :   320,00 

 

 
.2.2     Ονοµαστικής διαµέτρου  DN80 (ΝΕΤ 13.03.04.01) 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Τριακόσια ογδόντα    

     Αριθµητικώς :    380,00 



.2.3     Ονοµαστικής διαµέτρου  DN100 (ΝΕΤ 13.03.04.02) 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Τετρακόσια ογδόντα   

     Αριθµητικώς :    480,00 
 

 

2.4     Ονοµαστικής διαµέτρου  DN150 (ΝΕΤ 13.03.04.03) 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Επτακόσια εξήντα    

     Αριθµητικώς :    760,00 

 

 

 

Άρθρο 3
ο
: Ηλεκτροκίνητη ρυθµιστική δικλείδα πεταλούδα µε φλάντζες, 

ονοµαστικής πίεσης PN25, ονοµαστικής διαµέτρου DN100 

Κωδικός αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6651.1 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση µιας ηλεκτροκίνητης  ρυθµιστικής 

χυτοσιδηράς δικλείδας τύπου πεταλούδας, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ25, ονοµαστικής 

διαµέτρου DN100, µε φλάντζες κατά EN 1092-2, PN, µε ενσωµατωµένο 

ηλεκτροµειωτήρα προστασίας ΙΡ67, τάσης λειτουργίας 400 V, 50 Hz και δυνατότητα 

χειροκίνητου χειρισµού µέσω χειροστροφάλου σε περίπτωση ανάγκης. 

Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες και τα παρεµβάσµατα σύνδεσης και κάθε 

άλλο αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη δοκιµών ή εργασία για την καλή 

εγκατάσταση και λειτουργία σύµφωνα µε την µελέτη, τους όρους των Προτύπων  ΕΛΟΤ 

ΕΤΕΠ 1501-08-08-05-00 «Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων», ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 

1501-08-06-07-02 "∆ικλείδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας ", την αντίστοιχη 

Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή, τα σχέδια, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και 

τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένης δικλείδας  

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα   

     Αριθµητικώς :   2.880,00 

 

Άρθρο 4ο: Χαλύβδινο τεµάχιο εξάρµοσης ονοµαστικής πίεσης ΡΝ25 

Κωδικός Αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6651.1 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραµµή ειδικού 

χαλυβδίνου τεµαχίου εξάρµοσης συσκευών ονοµαστικής πίεσης ΡΝ25, σύµφωνα µε την  

µελέτη, την ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-06-07-05 " Τεµάχια εξάρµοσης συσκευών", την 

ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-08-08-05-00 «Σωληνώσεις και συσκευές αντλιοστασίων», την 

αντίστοιχη Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή, τα σχέδια, τα λοιπά Τεύχη 

∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 

κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης, 

Τα προσκοµιζόµενα επί τόπου τεµάχια εξάρµοσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

εργαστηρίου δοκιµών. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου τεµαχίου εξάρµοσης 

 

 

 



4.1     Ονοµαστικής διαµέτρου  DN80 (ΝΕΤ 13.15.02.03) 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   Ενενήντα οκτώ    

     Αριθµητικώς :   98,00 

 

 
4.2     Ονοµαστικής διαµέτρου  DN100 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   Εκατόν σαράντα     

     Αριθµητικώς :   140,00 

 
4.3     Ονοµαστικής διαµέτρου  DN150 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   ∆ιακόσια ένα   

     Αριθµητικώς :   201,00 

 

 

Άρθρο 5ο: Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έµφραξης ονοµαστικής πίεσης PN25 

Κωδικός αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση µιας βαλβίδας αντεπιστροφής ελαστικής 

έµφραξης, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ25, ονοµαστικής διαµέτρου όπως κατωτέρω 

αναφέρεται, µε σώµα από χυτοσίδηρο και φλάντζες κατά EN 1092-2, PN 25.  

Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες και τα παρεµβάσµατα σύνδεσης και κάθε 

άλλο αναγκαίο εξάρτηµα, µικροϋλικό, δαπάνη δοκιµών ή εργασία για την καλή 

εγκατάσταση και λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους  της αντίστοιχης 

Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα σχέδια, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

   

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένης βαλβίδας αντεπιστροφής 

 

5.1.   Ονοµαστικής διαµέτρου DN80 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως :    Επτακόσια σαράντα δύο   
      Αριθµητικώς :   742,00 

 

 

5.2.   Ονοµαστικής διαµέτρου DN150 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως :    Χίλια ογδόντα   

      Αριθµητικώς :   1.080,00 
 

 

 

Άρθρο 6ο :Βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας  PN25, DN50 

Κωδικός αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6653.1 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση µιάς βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

διπλής ενεργείας, ονοµαστικής πίεσης PN25, ονοµαστικής διαµέτρου DN50. 

Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι 

κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας σύµφωνα 



µε το Πρότυπο ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07:2016 «Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής διπλής 

ενέργειας», την αντίστοιχη Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή, τα σχέδια, τα λοιπά 

Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 

εργαστηρίου δοκιµών. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης βαλβίδας εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

ΕΥΡΩ       Ολογράφως :   Τριακόσια εβδοµήντα   

      Αριθµητικώς :   370,00 
 

 

 

Άρθρο 7ο: Χαλύβδινες σωληνώσεις αντλιοστασίου 
Κωδικός αναθεώρησης :  Υ∆Ρ 6651.1 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση όλων των απαιτούµενων υλικών για τη 

συγκρότηση του συστήµατος χαλυβδίνων σωληνώσεων από το σηµείο σύνδεσης της 

τροφοδότησης του αντλιοστασίου από τον υφιστάµενο αγωγό DN140 µέχρι του σηµείου 

σύνδεσης της κατάθλιψης του αντλιοστασίου µε τον αυτό αγωγό, ήτοι  µεταξύ των 

θέσεων που ορίζονται σαφώς επί του σχετικού σχεδίου µε τις ενδείξεις «Αρχή 

αντικειµένου σωληνώσεων αντλιοστασίου», εκτός των υδραυλικών εξαρτηµάτων που 

τιµολογούνται χωριστά, δηλαδή εκτός δικλείδων, βαλβίδων αντεπιστροφής, τεµαχίων 

εξάρµοσης, βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και µετρητή παροχής καθώς και του 

αγωγού από πολυαιθυλένιο DN200. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλοι οι γαλβανισµένοι 

χαλυβδοσωλήνες άνευ ραφής κατά DIN 2440/2444 από χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον 

St 33-2 , οι καµπύλες, οι συστολές / διαστολές, τα ταυ και οι συναρµογές 

χαλυβδοσωλήνων, όλα γαλβανισµένα εν θερµώ εξαρτήµατα συγκόλλησης άνευ ραφής. 

Ειδικότερα περιλαµβάνονται : 

• ο κεντρικός χαλυβδοσωλήνας τροφοδότησης 114,3Χ4,5 από τον υφιστάµενο 

χαλυβδοσωλήνα DN140 και µέχρι 1 m κατάντη του φρεατίου των δικλείδων 

αποµόνωσης µετά της διαστολής D114,3/193,7 από όπου αρχίζει ο σωλήνας 

τροφοδότησης PE , DN200,  

• ο χαλυβδοσωλήνας τροφοδότησης 114,3Χ4,5 µε την συστολή DN114,3/193,7 από το 

πέρας του σωλήνα PE, DN200 1 m ανάντη του αντλιοστασίου µέχρι τους σωλήνες 

τροφοδότησης των αντλιών,  

• οι  χαλυβδοσωλήνες τροφοδότησης των αντλιών 114,3Χ4,05,  

• οι χαλυβδοσωλήνες κατάθλιψης των αντλιών 88,9Χ4,05,  

• ο κεντρικός καταθλιπτικός αγωγός 114,3Χ4,5 µέσα και έξω από το αντλιοστάσιο 

µέχρι 1 m κατάντη αυτού µε την διαστολή DN114,3/193,7, όπου συνδέεται ο 

καταθλιπτικός αγωγός PE, DN200, 

• ο χαλυβδοσωλήνας κατάθλιψης 114,3Χ4,5 µε την συστολή DN114,3/193,7 από το 

πέρας του αγωγού PE, DN200  1 m ανάντη του φρεατίου των δικλείδων 

αποµόνωσης µέχρι το σηµείο σύνδεσης µε τον υφιστάµενο χαλυβδοσωλήνα DN140, 

καθώς  επίσης και όλες οι χαλύβδινες φλάντζες συγκόλλησης και τυφλές φλάντζες, όπου 

απαιτούνται, σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, οι γαλβανισµένοι κοχλίες 

σύνδεσης µε τα υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης, µε την προµήθεια, 

µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών 

τεµαχίων, αποκατάσταση της µόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και εκτέλεση των 



απαιτουµένων ελέγχων στεγανότητας σύµφωνα µε τα σχέδια της εγκεκριµένης µελέτης, 

τις απαιτήσεις της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Εξωτερική και εσωτερική µόνωση µε γαλβάνισµα εν 

θερµώ, κατάλληλη για πόσιµο νερό. 

  

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένων χαλυβδίνων σωληνώσεων 

 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   Πέντε χιλιάδες ενενήντα   

     Αριθµητικώς :   5.090,00 

  

 

Άρθρο 8ο: Ηλεκτρικός πίνακας διανοµής αντλιοστασίου 
Κωδικός αναθεώρησης :  ΗΛΜ 89 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση σto αντλιοστάσιο ενός πλήρους µεταλλικού 

ηλεκτρικού πίνακα διανοµής χαµηλής τάσης τύπου επιδαπέδιου ερµαρίου 

αποτελούµενου από 1 τουλάχιστον ερµάριο διαστάσεων περίπου 0,60 m πλάτους, 2,00 

m ύψους και 0,40 m βάθους, προστασίας τουλάχιστον IP43, που περιλαµβάνουν την 

γραµµή άφιξης από τον µετρητή ∆ΕΗ, τις αναχωρήσεις προς τους ρυθµιστές στροφών 

των αντλητικών συγκροτηµάτων και τις τροφοδοτήσεις όλων των βοηθητικών 

καταναλώσεων µε όλα τα απαραίτητα όργανα και εξαρτήµατα, όπως καθορίζεται στην 

αντίστοιχη Συµπληρωµατική Τεχνική Προδιαγραφή και εµφανίζονται στο εγκεκριµένο 

σχέδιο, πλήρως συναρµολογηµένου και συνδεδεµένου προς την τροφοδότηση και τις 

καταναλώσεις. Περιλαµβάνονται οι εσωτερικές καλωδιώσεις, τα ακροπέδιλα σύνδεσης 

των καλωδίων και κάθε εξάρτηµα, µικροϋλικό και εργασία, δαπάνες εγκατάστασης, 

σύνδεσης, ρύθµισης και δοκιµών απαραίτητα για την παράδοση σε καλή λειτουργία, 

σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα 

λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. Στην τιµή δεν 

περιλαµβάνονται οι ρυθµιστές στροφών, οι οποίοι πληρώνονται µε τις αντίστοιχες τιµές 

του Τιµολογίου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου ηλεκτρικού πίνακα διανοµής. 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Πέντε χιλιάδες είκοσι  
      Αριθµητικώς :   5.020,00 

 

 

Άρθρο 9
ο
: Ρυθµιστής στροφών τάσης εισόδου 400 V, συνεχούς έντασης εξόδου 

τουλάχιστον 22 Α  

Κωδικός αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο ενός πλήρους ρυθµιστή 

στροφών (frequency converter, inverter) για τριφασική τάση εισόδου 400 V, 50 Hz, 

συνεχή ένταση εξόδου τουλάχιστον 22 Α, δυνατότητα υπερφόρτισης τουλάχιστον 150% 

επί 1 min ανά 10 min, εξοπλισµένου µε ενσωµατωµένο φίλτρο EMC, µε χειριστήριο 

παραµετροποίησης, εντός πλαισίου προστασίας τουλάχιστον ΙΡ20, κατάλληλου για 

επίτοιχη τοποθέτηση. Περιλαµβάνονται η σύνδεση µε τον ηλεκτρικό πίνακα του 

αντλιοστασίου και κάθε εξάρτηµα, µικροϋλικό και εργασία, δαπάνες εγκατάστασης, 

σύνδεσης, ρύθµισης και δοκιµών απαραίτητα για την παράδοση σε καλή λειτουργία, 



σύµφωνα µε τους όρους  της αντίστοιχης Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, 

τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου ρυθµιστή στροφών. 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Χίλια εννιακόσια είκοσι 
      Αριθµητικώς :   1.920,00 
 

 

     

Άρθρο 10
ο
: Ηλεκτρική εγκατάσταση και γειώσεις αντλιοστασίου 

Κωδικός αναθεώρησης :    50% ΗΛΜ 41,   50% ΗΛΜ 47 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο όλων των υλικών που 

χρειάζονται για τη συγκρότηση της εγκατάστασης διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, 

ηλεκτροφωτισµού και αυτοµατισµού και της εγκατάστασης γειώσεων, εκτός από όσα 

τιµολογούνται χωριστά, δηλ. εκτός από τον ηλεκτρικό πίνακα διανοµής και τα 

φωτιστικά σώµατα. Στην τιµή περιλαµβάνονται το καλώδιο τροφοδότησης από τον 

µετρητή ∆ΕΗ, τα καλώδια κίνησης, φωτισµού και αυτοµατισµού, τα καλώδια 

τροφοδότησης της ηλεκτρικής δικλείδας και σύνδεσης των επαφών τους στον πίνακα, οι 

προστατευτικοί σωλήνες όλων των καλωδίων ανεξάρτητα από διατοµή και οι εσχάρες 

στήριξης των καλωδίων, τα κος, οι διακόπτες, οι ρευµατοδότες, τα κουτιά 

διακλάδωσης, τα ηλεκτρόδια γείωσης µε τα φρεάτια τους και τον χαλκό γείωσης και 

όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την συγκρότηση της εγκατάστασης γείωσης και 

την σύνδεση αυτής µε τον ηλεκτρικό πίνακα και όλα τα µεταλλικά µέρη και κάθε άλλο 

µικροϋλικό ή εξάρτηµα που δεν τιµολογείται ιδιαίτερα, ώστε η ηλεκτρική εγκατάσταση 

και η εγκατάσταση γειώσεων  να είναι πλήρεις και η τροφοδότηση όλων των 

καταναλώσεων του αντλιοστασίου να είναι σύµφωνη µε τους όρους  της αντίστοιχης 

Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις 

υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως περαιωµένης και δοκιµασµένης ηλεκτρικής 

εγκατάστασης και εγκατάστασης γείωσης αντλιοστασίου 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Τρεις χιλιάδες εξήντα  

     Αριθµητικώς :   3.060,00 
 

 

Άρθρο 11
ο
:Υπαίθριο στεγανό φωτιστικό σώµα ατµών υδραργύρου 1Χ125W   

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 103  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός υπαίθριου στεγανού φωτιστικού 

σώµατος,  πλήρους µε βραχίονα 1.0 m και λαµπτήρα ατµών υδραργύρου 125 W, 

κατάλληλου για επίτοιχη εγκατάσταση. Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης η δαπάνη 

προµήθειας και µεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. όλων των απαιτούµενων υλικών, καλωδίων και µικροϋλικών 

εγκατάστασης και σύνδεσης,  η δαπάνη της εργασίας εγκατάστασης όλων των 

παραπάνω υλικών,  των δοκιµών, των ελέγχων, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικού 

και εργασίας για την έγκαιρη και έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής και την παράδοσή σε 

πλήρη και κανονική λειτουργία. σύµφωνα µε τους όρους  της αντίστοιχης 



Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις 

υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) φωτιστικού σώµατος µε βραχίονα και λαµπτήρα ατµών 

υδραργύρου   125 W 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως :  ∆ιακόσια έξι     
            Αριθµητικώς :  206,00   

 

 

 

Άρθρο 12
ο
: Φωτιστικό σώµα φθορισµού 2Χ36W τύπου σκαφάκι 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 59  
 

Για την προµήθεια, µεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση ενός φωτιστικού 

σώµατος φθορισµού επιµήκους βιοµηχανικού, τύπου σκαφάκι µε ανακλαστήρα, τύπου 

οροφής, για δύο λαµπτήρες των 36W  περιλαµβανοµένων πηνίου, πυκνωτή, λαµπτήρων 

και κάθε άλλου απαραίτητου υλικού και µικροϋλικού µε τους όρους  της αντίστοιχης 

Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις 

υποδείξεις της Επίβλεψης. 

  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) φωτιστικού σώµατος 2Χ36 W 

  

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :  Ογδόντα  

     Αριθµητικώς :  80,00 
 

   
 
Άρθρο 13

ο
: Ηλεκτροµαγνητικός µετρητής παροχής συµπαγούς τύπου ονοµαστικής 

πίεσης PN25, ονοµαστικής διαµέτρου DN100 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 87 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο ενός συστήµατος µέτρησης 

παροχής και άθροισης συνολικής ποσότητας νερού, ηλεκτροµαγνητικού επαγωγικού 

τύπου πλήρους διατοµής, ονοµαστικής διαµέτρου DN100, ονοµαστικής πίεσης ΡΝ25, 

που περιλαµβάνει αισθητήριο µέτρησης (sensor) που παρεµβάλλεται στον σωλήνα και 

αποτελείται από τον διπλοφλαντζωτό σωλήνα µε το πηνίο διέγερσης και  τον 

ενσωµατωµένο µετατροπέα (transmitter) καθώς και όλα τα υλικά ή µικροϋλικά 

σύνδεσης και την εργασία εγκατάστασης και δοκιµών, ώστε το σύστηµα να παραδοθεί 

σε κατάσταση καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τους όρους  της αντίστοιχης 

Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις 

υποδείξεις της Επίβλεψης. 

  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου µετρητή παροχής 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   ∆ύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα  

     Αριθµητικώς :   2.960,00 
 

 

 



Άρθρο 14
ο
: Πλωτός διακόπτης 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 87 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση στη δεξαµενή Μυστεγνών ενός πλωτού 

διακόπτη µη υδραργυρικού µε καλώδιο µήκους τουλάχιστον 5 m, περιλαµβανοµένου 

κάθε µικροϋλικού ή εργασίας για την καλή λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους  της 

αντίστοιχης Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης 

και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου πλωτού διακόπτη 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :    Ογδόντα ένα και ογδόντα λεπτά  

      Αριθµητικώς :   81,80 

 

    

Άρθρο 15
ο
: Σύστηµα µέτρησης πίεσης τροφοδότησης αντλιοστασίου 0-20 bar  

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 87 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ενός συστήµατος µέτρησης 

πίεσης νερού.  Περιλαµβάνονται ένα αισθητήριο πίεσης περιοχής µέτρησης 0-20 bar  µε 

κρουνό αποµόνωσης- εξαέρωσης µε ένα ηλεκτρονικό σύστηµα µετατροπής της πίεσης 

σε ηλεκτρικό ρεύµα 4-20 mA τοποθετηµένα στον τοίχο και συνδεόµενα µε τον σωλήνα 

τροφοδότησης του αντλιοστασίου µε χαλκοσωλήνα εφοδιασµένο µε κρουνό 

αποµόνωσης- εξαέρωσης, ψηφιακό όργανο ένδειξης πίεσης 96Χ48 mm µε τροφοδοτικό 

24 Vdc στον πίνακα αυτοµατισµού, οι διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις και ένα 

µανόµετρο γλυκερίνης αντίστοιχης περιοχής µέτρησης µε κρουνό αποµόνωσης- 

εξαέρωσης στον σωλήνα και κάθε άλλο εξάρτηµα ή µικροϋλικό αναγκαίο για την καλή 

λειτουργία του συστήµατος, σύµφωνα µε τους όρους  της αντίστοιχηςΣυµπληρωµατικής 

Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της 

Επίβλεψης. 

  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου συστήµατος µέτρησης πίεσης  

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :  Χίλια σαράντα εννέα  

     Αριθµητικώς :  1.049,00 
 

 

Άρθρο 16
ο
: Ραδιοζεύξη αντλιοστασίου - δεξαµενής Μιστεγνών 

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 87 

 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση ενός συστήµατος ραδιοζεύξης µεταξύ 

αντλιοστασίου και δεξαµενής Μιστεγνών για µετάδοση στον πίνακα αυτοµατισµού του 

αντλιοστασίου του σήµατος των πλωτών διακοπτών της δεξαµενής  που περιλαµβάνει : 

• στο αντλιοστάσιο ένα ραδιοποµπό (radiomodem) ασύρµατης semi-duplex 

επικοινωνίας τροφοδοτούµενο µε τάση από τον πίνακα αυτοµατισµού και 

τοποθετηµένο µέσα σε αυτόν, µία κατευθυντική κεραία, έναν ιστό οκταγωνικό ύψους 

τουλάχιστον 6 m για την τοποθέτηση της κεραίας γαλβανισµένο µε πλάκα έδρασης, 

θυρίδα επίσκεψης, επαφή αγωγού γειώσεως και 4 αγκύρια θεµελιώσεως, την 



σύνδεση του ιστού µε την γείωση µε γυµνό χαλκό 25 τ.χ., την αντικεραυνική 

προστασία για απάλειψη υπερτάσεων στην κεραία, το ειδικό καλώδιο σύνδεσης του 

ραδιοποµπού µε την κεραία µε τον κατάλληλο σωλήνα προστασίας του.  

• Στη δεξαµενή ένα ραδιοποµπό (radiomodem) ασύρµατης semi-duplex επικοινωνίας, 

ένα τροφοδοτικό, την µονάδα αδιάλειπτης τροφοδοσίας από το ρεύµα της ∆ΕΗ για 

την τροφοδότηση του ραδιοποµπού και του PLC και ένα µικρό προγραµµατιζόµενο 

λογικό ελεγκτή (PLC) όλα τοποθετηµένα µέσα σε µεταλλικό πίνακα, µία 

κατευθυντική κεραία, έναν ιστό οκταγωνικό ύψους τουλάχιστον 6 m για την 

τοποθέτηση της κεραίας γαλβανισµένο µε πλάκα έδρασης, θυρίδα επίσκεψης, επαφή 

αγωγού γειώσεως και 4 αγκύρια θεµελιώσεως, την αντικεραυνική προστασία για 

απάλειψη υπερτάσεων στην κεραία, το ειδικό καλώδιο σύνδεσης του ραδιοποµπού 

µε την κεραία µε τον κατάλληλο σωλήνα προστασίας του, ο χάλκινος αγωγός 

διατοµής 25 τ.χ. σύνδεσης της κεραίας µε το σύστηµα γείωσης της δεξαµενής και την 

σύνδεση µε παροχή ρεύµατος από τον υφιστάµενο πίνακα της δεξαµενής 

• κάθε άλλο εξάρτηµα ή µικροϋλικό αναγκαίο για να είναι το σύστηµα σε κατάσταση 

καλής λειτουργίας σύµφωνα µε τους όρους  της αντίστοιχης΄Συµπληρωµατικής 

Τεχνικής Προδιαγραφής, τα σχέδια, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις 

υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου συστήµατος ραδιοζεύξης 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :  Έξι χιλιάδες επτακόσια εβδοµήντα  

     Αριθµητικώς :  6.770,00 
 

 

Άρθρο 17
ο
: Πίνακας αυτοµατισµού αντλιοστασίου  

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 87 

 
Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π., εγκατάσταση και πλήρη σύνδεση ενός πλήρους πίνακα 

αυτοµατισµού και µετρήσεων του αντλιοστασίου µε τον προγραµµατιζόµενο λογικό 

επεξεργαστή (PLC), όλους τους ηλεκτρονόµους, ηλεκτρονικά συστήµατα, συστήµατα 

µέτρησης, προστασία από υπερτάσεις, ενδεικτικές λυχνίες, πλήκτρα, διακόπτες, όργανα 

και κάθε άλλο όργανο ή εξάρτηµα, που δεν περιλαµβάνονται σε άλλα άρθρα του 

τιµολογίου αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του συστήµατος 

αυτοµατισµού του αντλιοστασίου, όπως ορίζεται στην αντίστοιχη Συµπληρωµατική 

Τεχνική Προδιαγραφή,  περιλαµβανοµένων των δαπανών προγραµµατισµού, ρύθµισης, 

θέσης σε λειτουργία και δοκιµών του συστήµατος αυτοµατισµού, σύµφωνα µε τους 

όρους  της αντίστοιχης Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη 

∆ηµοπράτησης και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου πίνακα αυτοµατισµού και µετρήσεων. 

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   Οκτώ χιλιάδες οκτακόσια 

     Αριθµητικώς :  8.800,00,00 
 

 

 

 

 



Άρθρο 18
ο
: Χειροκίνητο παλάγκο µε φορείο ανυψωτικής ικανότητας 300 kg µε την 

τροχιά ανάρτησης 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 6751 
 

Για την προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου µε τις 

φορτοεκφορτώσεις κ.λ.π. και εγκατάσταση στο αντλιοστάσιο ενός χειροκίνητου 

παλάγκου µε φορείο ανυψωτικής ικανότητας τουλάχιστον 300 kg µε το χειροκίνητο 

φορείο και το χειροκίνητο παλάγκο ανύψωσης, περιλαµβανοµένης της σιδηροτροχιάς 

ανάρτησης και µε όλα τα λοιπά υλικά και µικροϋλικά σύνδεσης, στερέωσης, δηλαδή 

προµήθεια, φορτοεκφόρτωση, µεταφορά επί τόπου, κατασκευή ικριωµάτων, χρήση 

ανυψωτικών µέσων καθώς και η εργασία εγκατάστασης και δοκιµών για την παράδοση 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία σύµφωνα µε τους όρους  της αντίστοιχης 

Συµπληρωµατικής Τεχνικής Προδιαγραφής, τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης και τις 

υποδείξεις της Επίβλεψης. 

  

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου παλαγκοφορείου 300 kg  

ΕΥΡΩ      Ολογράφως :   Οκτακόσια πενήντα δύο 
     Αριθµητικώς :  852,00 

 

 

Άρθρο 19
ο
: Πυροσβεστήρας σκόνης 6 kg    

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 19  

 

Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός πυροσβεστήρα σκόνης τύπου Pa, 

χωρητικότητας 6 kg, φορητού, πλήρους µε το αντίστοιχο στήριγµα ανάρτησης στον 

τοίχο, πλήρως τοποθετηµένου, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη σύµφωνα µε 

το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΤΕΠ 1501-04-05-06-01 «Φορητοί πυροσβεστήρες ξηράς κόνεως 

και διοξειδίου του άνθρακος» και τις υποδείξεις της Επίβλεψης. 

 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως :  Τριάντα επτά και ογδόντα λεπτά 

            Αριθµητικώς :   37,80     

 

 

 

Άρθρο 20
ο
: Επίτοιχο κιβώτιο τοποθέτησης µετρητή ∆.Ε.Η.  

Κωδικός αναθεώρησης : ΗΛΜ 52  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση ενός επίτοιχου στεγανού κιβωτίου για 

την τοποθέτηση του µετρητή της ∆.Ε.Η., διαστάσεων 60 x 60 cm. Στην τιµή 

συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη για όλα τα µικροϋλικά που απαιτούνται για την 

τοποθέτηση  του επίτοιχου κιβωτίου, ο γαλβανισµένος σιδηροϊστός του καλωδίου της 

∆.Ε.Η.,  καθώς και η εργασία σύνδεσης του καλωδίου τροφοδότησης του ηλεκτρικού 

πίνακα διανοµής.  

 

Τιµή για ένα τεµάχιο (τεµ.) 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως :  Τριακόσια εξήντα οκτώ    

            Αριθµητικώς :   368,00  
 



















Άρθρο 21
ο
: Εκσκαφή και επαναπλήρωση 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) : Ένα και είκοσι τέσσερα λεπτά 

 (Αριθµητικά)  : 1,24 
  
 
 
Άρθρο 22

ο
: Εκσκαφή και επαναπλήρωση 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.           

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Τέσσερα και δέκα λεπτά 

 (Αριθµητικά)  : 4,10 
 
 

Άρθρο 23
ο
:   Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων 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 
 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες 

περιλαµβανοµένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε  



οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα µε ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 

µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή υποβιβαζόµενη µε άντληση), σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  

 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα 

γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 

αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 

(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις 

απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 

σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και 

τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 

πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 

αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη. 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 

του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα στο 

εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Έντεκα και τριάντα 

         Αριθµητικώς:  11,30 

 
 
 

Άρθρο 24
ο
 Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   

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 6082.1 

 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώµατα κάθε είδους,  

συµπεριλαµβανοµένων και των συµπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολληµένων 



(cemented) κροκαλοπαγών σχηµατισµών, σε κατοικηµένη περιοχή ή στο εύρος 

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, µε χρήση διατρητικού εξοπλισµού 

(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 

Bristar ή ισοδυνάµων) ή/και περιορισµένη χρήση εκρηκτικών (µε εφαρµογή µικρών 

γοµώσεων και χρήση λαµαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσµάτων), όταν αυτό 

επιτρέπεται από τις αρµόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή µε υπόγεια νερά (µε στάθµη ηρεµούσα ή 

υποβιβαζόµενη µε άντληση) σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 

‘’Εκσκαφές ορυγµάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεµα θα 

γίνεται υποχρεωτικά µε αρµοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 

και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγµατος και µέχρι της 

αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην µελέτη.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος 

(αν  απαιτούνται), η µόρφωση των παρειών και του πυθµένα  του ορύγµατος στις 

απαιτούµενες διατοµές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση 

σκυροδέµατος, η αναπέταση, ανάλογα  µε τον τρόπο και τα µέσα εκσκαφής, καθώς και 

τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιµή περιλαµβάνονται οι κάθε είδους 

πλάγιες µεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το µήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού µήκους ορύγµατος. Οι ειδικές 

αντιστηρίξεις επιµετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρµογής τους, 

σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη µελέτη.   

 

Oι εκσκαφές επιµετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) 

και για κάθε ζώνη εφαρµόζεται η τιµή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως 

του πλάτους του ορύγµατος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισηµαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων 

από άοπλο σκυρόδεµα στο εύρος του ορύγµατος εντάσσονται στις εκσκαφές του 

παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα 

επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 

  

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος, µε βάση τις γραµµές πληρωµής που 

καθορίζονται από την µελέτη, ανάλογα µε το πλάτος του πυθµένα, το βάθος του 

ορύγµατος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα και δέκα 

 Αριθµητικώς:   30,10  

 

 
 
Άρθρο 25

ο
: 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 πέντε και δέκα  

          (Αριθµητικά)   : 15,10 

 

 

 

Άρθρο 26
ο
: 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 DN200 mm/ονοµ. 

πίεσης PN 20 atm. 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3 100% 

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  

 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 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 200 mm/ονοµ. πίεσης PN 20atm. 

ΕΥΡΩ: (Ολογράφως) Σαράντα τρία και τριάντα  λεπτά   

            (Αριθµητικά)  : 43,30 

             

 

 

Άρθρο 27
ο
: Θαλάσσια µεταφορά σωλήνων DN 200 mm 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3  100% 

Για την θαλάσσια µεταφορά ενός µέτρου µήκους σωλήνα πολυαιθυλενίου 3
ης

 γενιάς 

διαµέτρου DN140χλστ. επί τόπου του έργου, µε φορτηγό και πορθµείο (αξία εισιτηρίου, 

µεταφορικού µέσου και οδηγού).  

Τιµή ενός µέτρου µήκους (1 µµ): 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως):∆ύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά 

 (Αριθµητικά)  : 2,70  

 

 

Άρθρο 28
ο
: Καλύµµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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) : ∆ύο και ενενήντα λεπτά 

 (Αριθµητικά)   : 2,90 

 

 



 

Άρθρο 29
ο
: Βαθµίδες από χυτοσίδηρο.  

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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) : ∆ύο και είκοσι λεπτά 

 (Αριθµητικά)   : 2,20 

 

 

 

Άρθρο 30
ο
 : Θαλάσσια µεταφορά χυτοσιδηρών καλυµµάτων από ελατό χυτοσίδηρο 

Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6752  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) : ∆έκα  λεπτά 

 (Αριθµητικά)   : 0,10 

 
 































Άρθρο 31
ο
 : Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση συµπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέµατος. Για κατασκευές από σκυρόδεµα C16/20. 

Κωδικός αναθεώρηση: Υ∆Ρ 6327   

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 Υ∆Ρ. 

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 .∆εν 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 Υ∆Ρ 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: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 



01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 

01-01-05-00: ∆ονητική 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 32
ο
: Θαλάσσια µεταφορά τσιµέντου. 

Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6327 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): Ογδόντα ευρώ 

 (Αριθµητικά) : 80,00 

 

 

 

Άρθρo 33
ο
: Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων 

υδραυλικών έργων 
Κωδικός αναθεώρησης : Υ∆Ρ 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 

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. 

 

ΠΕ∆ΙΟ 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 

            (Ολογράφως) : Ενενήντα οκτώ λεπτά 

 

 



Άρθρο 34
ο
: Πρόσθετη αποζηµίωση δοµικών πλεγµάτων και σιδηρών οπλισµών 

όλων των κατηγοριών έργων για την θαλάσσια µεταφορά αυτών. 
Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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 

 

 

Αρθρο 35
ο
 :   ∆ιάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγµάτων σε πλινθοδοµές  
  Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m

2
 και έως 0,25 m

2
   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2261Γ  

 

∆ιάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαµόρφωση ανοίγµατος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε 

οπτοπλινθοδοµές οποιουδήποτε πάχους και τύπου, µε ή χωρίς επίχρισµα, σε 

οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούµενα ικριώµατα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία µόρφωσης των 

παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαµπάδων) του ανοίγµατος και η συσσώρευση 

των προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως.  

 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

ΕΥΡΩ  (Ολογράφως) : Έντεκα και είκοσι λεπτά 

 (Αριθµητικά)   : 11,20 

 

  

 

Άρθρο36
ο
: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

Κωδικός Αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301 

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) 

- 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 37
 ο

: Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3811  
 

Ξυλότυποι χυτών µικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώµατα για την 

διαµόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθµίδων, περιζωµάτων 

εµβαδού µέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθµη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύµφωνα 

µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα 

(τύποι)". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η φθορά και αποµείωση των χρησιµοποιουµένων 

υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρµολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 

καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την 

διαµόρφωσή του,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτύγµατος επιφανείας. 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  :  Είκοσι δύο και Πενήντα   

 (Αριθµητικώς):  22,50 

 

 

Άρθρο38
ο
 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6082.1% 

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  τέσσερα και σαράντα     

 (Αριθµητικώς):   24,40   

 

 

Άρθρο 39
ο 

 Καθαιρέσεις πλινθοδοµών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2222 

Καθαίρεση πλινθοδοµών κάθε είδους. Συµπεριλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 

απαιτούµενα ικριώµατα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 

προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 

"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας µε εργαλεία χειρός". 

 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου προ της καθαιρέσεως.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆εκαπέντε και εβδοµήντα 

 (Αριθµητικά)   : 15,70 

 

  

Άρθρο 40
ο
:  Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστό υλικό λατοµείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  
 

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατοµείου (αδρανή 

οδοστρωσίας, λιθοσυντρίµατα, σκύρα κλπ). Περιλαµβάνονται η προµήθεια και 

µεταφορά των υλικών επί τόπου του έργου, οι πλάγιες µεταφορές εντός της κάτοψης του 

κτιρίου µε ή χωρίς µηχανικά µέσα, η διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η 

συµπύκνωση µε οδοστρωτήρες καταλλήλων διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου, µε την µεταφορά του θραυστού 

υλικού από οποιαδήποτε απόσταση.  Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την 

επίχωση.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : ∆έκα εννέα  και πενήντα 

 (Αριθµητικά)   : 19,50 

 

 

 Αρθρο 41ο :Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171  

Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως 

προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος.  

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  :  Ενενήντα  λεπτά 

 (Αριθµητικώς):  0,90 

 



Άρθρο 42ο : Καθαρή µεταφορά προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων και 
κλαδέµατος µε αυτοκίνητο 

Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2180 

 

Μεταφορά µε αυτοκίνητο ενός κυβικού µέτρου πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 

εκβραχισµών, κατεδαφίσεων και κλαδέµατος, πέραν του ορίου που καθορίζεται 

εκάστοτε από την Υπηρεσία ή προβλέπεται από την µελέτη, χωρίς την φορτοεκφόρτωση 

και την διάστρωση στον χώρο απόθεσης, ανά χιλιόµετρο διαδροµής εµφόρτου 

αυτοκινήτου σε οποιαδήποτε οδό.  

 

Η τιµή έχει εφαρµογή µόνον σε περιπτώσεις που δεν χρησιµοποιείται, στην παρούσα 

εργολαβία, άλλο άρθρο που  περιλαµβάνεται η συγκεκριµένη µεταφορά όπως εκσκαφή,  

κλάδεµα κ.λ.π., που περιέχουν τη µεταφορά, και µετά από πλήρη τεκµηρίωση και 

εγγράφου της Υπηρεσίας. 

 

Τιµή ανά κυβοχιλιόµετρο (m3.km). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα δύο λεπτά   

 Αριθµητικώς :  0,32 

 

 

Άρθρο 43
ο
: Στεγανωτικές επιστρώσεις µε τσιµεντοειδή υλικά 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επίστρωση µε προαναµιγµένα τσιµεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισµένης 

συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (µε σήµανση CE), εκτελουµένη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαµβάνεται η προµήθεια του  υλικού επί τόπου, ο 

καθαρισµός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρµογή του υλικού σύµφωνα 

µε τις οδηγίες του προµηθευτή, καθώς και η προµήθεια και εφαρµογή ενισχυτικού 

πρόσφυσης (ασταριού), συµβατού µε το υλικό, αν αυτό συνιστάται από τον προµηθευτή 

του. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τσιµεντοειδούς υλικού, µε βάση το απόβαρο των 

συσκευασιών που χρησιµοποιήθηκαν στο έργο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Πέντε και εξήντα   

 (Αριθµητικώς):  5,60 

 

 

Άρθρο 44
ο
:Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 6x9x19 

cm Πάχους 1 1/2 πλίνθων (υπερµπατικοί) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4624.1 
 

Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 

οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο 

σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου,  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Σαράντα πέντε  

 (Αριθµητικώς):  45,00 



Άρθρο 45
ο
 :Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7121  

 

Επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά µε τσιµεντοκονίαµα των 450 kg τσιµέντου, πάχους 2,5 

cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή (λάσπωµα) 

και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθµη από το 

έδαφος, και σε ύψος µέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και 

την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 

Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 

εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : ∆εκατρία και πενήντα 

 (Αριθµητικώς):  13,50 

 

  

Άρθρο 46
ο
 :Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 

Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  

 

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, 

καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής 

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα 

αλκάλια. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Ένα και εβδοµήντα 

 (Αριθµητικώς):  1,70 

 

 

Άρθρο 47
ο
: Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7753  

 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ) επί επιφανειών επιχρισµάτων, 

σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών 

σκυροδέµατος". 

 

Καθαρισµός, απλή επάλειψη µε λινέλαιο, επισκευές, πρώτη στρώση (αστάρι) και δύο 

στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία.  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Πέντε και εξήντα 

 (Αριθµητικώς):  5,60 

 



Άρθρο 48
ο
 : Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόµενες 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6224  
 

 Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή µονόφυλλων µε ή χωρίς 

φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόµενες ή µη µε θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 

λαµαρίνας µαύρης πάχους 1,2 mm και µε ενδιάµεσες νευρώσεις καθώς και µε 

σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, 

µε αρµοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαµαρίνα µαύρη, 

σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατοµής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 

τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεµφερούς) και 

χειρολαβές από λευκό µέταλλο,  σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 

"Σιδηρά κουφώµατα". 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : πέντε και εξήντα 

 (Αριθµητικώς):  5,60 

 

 

Άρθρο 49
ο  

: Υαλοστάσια σιδηρά µε περσίδες 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6204  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών υαλοστασίων µε τµήµατα σταθερά ή κινητά µε 

περσίδες στο εξωτερικό τους, οποιασδήποτε µορφής, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώµατα", από κοιλοδοκούς, µε κάσσα, αρµοκάλυπτρα, 

πηχίσκους στερέωσης υαλοπινάκων. Περιλαµβάνονται τα σιδηρά προφίλ και ράβδοι, τα 

υλικά σύνδεσης τοποθέτησης και λειτουργίας καθώς και η εργασία κατασκευής, 

τοποθετήσεως και στερεώσεως,  

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Έντεκα και είκοσι 

 (Αριθµητικώς):  11,20 

 

 

Άρθρο 50
ο  Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο 

έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους 11 - 30 cm. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7503  

 
 

Κατώφλια και περιζώµατα (µπορντούρες) επιστρώσεων από µάρµαρο, σύµφωνα µε την 

µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 

 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και 

καθαρισµού  

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m
2
)  

 



Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra) 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως)  : Ογδόντα τέσσερα 

 (Αριθµητικώς):  84,00 
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