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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που 

είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά 

Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

1.  Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως 

περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα 

λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου προκύπτει 

το προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί 

μέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του 

Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα 

κάτωθι: 

1.1  Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, 

έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

1.2  Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 

τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου. 

Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία 

μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και 

λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριμένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 
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1.3  Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο ΙΚΑ., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 

ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού 

(εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και των επιστατών 

με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού 

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους 

δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 

σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 

του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης 

φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 

παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 

αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση 

των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 

άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και 

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων 

έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από 

το Δημόσιο 

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 

ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.6  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις. 

1.7  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες 

των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών 

σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, 

ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση 

της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, 

ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 
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1.8  Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία 

υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.). 

1.9  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 

συγκεκριμένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου 

χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι 

αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και 

λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του 

έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο. 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 

υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται 

ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο[*]). 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

1.11  Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις 

μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών), 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους 

αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εμποδίων, 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα 

ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή 

σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου 

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, 

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 
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1.12  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων 

στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των 

χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση 

των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των 

εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

1.13  Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 

επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν 

απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές 

ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και 

σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο 

εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα 

θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]), 

1.14  Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με 

τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ' 

αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως 

επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην 

Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16  Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των 

εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω. 

1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς 

φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για 

την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να 

προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση 

των εργασιών. 

1.19  Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 
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σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 

αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 

προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20  Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 

που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες 

εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα 

αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο 

Ανάδοχος του Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων 

κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του 

Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 

μηχανημάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 

του Αναδόχου. 

1.22  Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής 

του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών 

κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική 

έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς 

και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή 

ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν 

απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση 

ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση 

των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23  Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και 

απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

1.24  Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων 

αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.25  Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα 

οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
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(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει μέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, 

κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης 

φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά 

αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 

δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, 

ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 

γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από 

την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 

προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 

και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 

λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. 

(2)  Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 

τρόπο αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του 

προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 
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(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που 

μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και 

απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από 

μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από 

ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύμβασης, τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 

προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) Προσωπικού γενικής 

επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 

αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και 

αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η 

διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για 

προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και οι 

επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 

δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 

αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει 

τον Κύριο του Έργου. 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή 

εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν 

σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 

ακόλουθο παράδειγμα: 
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(1)  Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και 

για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα 

γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της 

αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

DN/ DM 

όπου  DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

 DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη 

υπάρχουσα διάμετρος. 

 (2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 

πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 

χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με 

βάση το λόγο: 

DΝ / 12 

όπου  DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.  

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 

ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 

χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το 

λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 

απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 

αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 

γενικούς όρους του παρόντος. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

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

αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς 

των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
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Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με 

βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 

ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές  

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

Εκτός πόλεως   

οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση ≥ 5 km 0,19 

οδοί καλής βατότητας  

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση ≥ 5 km 0,21 

εργοταξιακές οδοί  

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση ≥ 3 km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 

αναμονή φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, 

εκσκαφές θεμελίων και χανδάκων, μικρής 

κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων 

του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m ), κατά 

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 

προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται 

στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον 

εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση 

του μεταφορικού έργου). 
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ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΝΑΥΔΡ 3.10 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων  υπογείων δικτύων σε  έδαφος  γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένηπεριοχή ή  στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό  κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με 
υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του 
άρθρου. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο 
και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της 
αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 mσυνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξειςεπιμετρώνται 
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. 

 
ΥΔΡ 3.10.01 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. 

 
 Άρθρο  1 (ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01) Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Έξι και εβδομήντα 

Αριθμητικώς: [6,70] 
 

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

 
 Άρθρο  2 (ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01)  Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
* Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 13 km 

 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εννέα και ενενήντα επτά 

Αριθμητικώς: [9,97] 
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 Άρθρο  3 (ΝΑΥΔΡ 3.10.02.02) Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.2 
* Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 13 km 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δεκατρία και είκοσι επτά 

Αριθμητικώς: [13,27] 
 

NAΥΔΡ N3.11 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες 
 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη  πετρώματα κάθε είδους, 
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ 
ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’. 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του 
άρθρου  
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά 
τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, 
εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν 
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες 
διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η 
αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα 
δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές 
(οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 mσυνολικά, 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. 

 
ΝΑΥΔΡ Ν3.11.04 Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
 Άρθρο  4 (ΝΑΥΔΡ Ν3.11.04.02)  Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6, 00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6084.2 
* Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 13 km 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Είκοσι πέντε και εξήντα επτά 

Αριθμητικώς: [25,67] 
 

NAΥΔΡ N3.11.02 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
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 Άρθρο 5 (NAΥΔΡ Ν3.11.02.01) Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
* Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 13 km 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Είκοσι οκτώ και εβδομήντα επτά 

Αριθμητικώς: [28,77] 
 
 
 Άρθρο  6  (ΝΑΥΔΡ 3.11.02.02) Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.2 
* Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 13 km 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τριάντα ένα και είκοσι 
επτά 

Αριθμητικώς: [31,27] 
 

ΝΑΥΔΡ 3.19 Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της ωθούμενης  
συστοιχίας σωλήνων  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6082.1 

 
Κατασκευή μικροσήραγγας με την μέθοδο της ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων, σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-04-02 ‘’Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη 
ορύγματος με εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η εισκόμιση, καθέλκυση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του 
εξοπλισμού. 

 Η εκσκαφή του πετρώματος, με χρήση περιστρεφόμενης εκσκαπτικής κεφαλής (σημειακής 
ή ολομέτωπης κοπής), τηλεχειριζόμενης και οδηγούμενης για την εξασφάλιση της 
ορθής πορείας και προωθούμενης δια της ωθήσεως της συνεχώς επεκτεινόμενης 
συστοιχίας των σωλήνων, η οποία αποτελεί την μόνιμη επένδυση της μικροσήραγγας. 

 η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια μέσου της σήραγγας στο φρέαρ, η ανέλκυση 
τους στην επιφάνεια του εδάφους και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου 
και 

 η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Ο καταβιβασμός εντός του φρέατος των σωλήνων επένδυσης και η, συγχρόνως με την 
εκσκαφή, προώθησή τους εντός της σήραγγας. 

 Η πιθανή εισπίεση αιωρήματος μπετονίτου για την μείωση των τριβών και οι πιθανές 
αντλήσεις, στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη πάνω από τον 
υδροφόρο ορίζοντα. 

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

 Η κατασκευή των φρεάτων εισόδου και των φρεάτων ανάκτησης του μηχανήματος 
 Οι σωλήνες επένδυσης για τους οποίους από το εκάστοτε προβλεπόμενο υλικό 

(οπλισμένο σκυρόδεμα, GRP, χάλυβας κλπ). 

 Οι αντλήσεις στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη χαμηλότερη από τον 
υδροφόρο ορίζοντα. 

Τιμή ανά μέτρο (m) κατασκευασμένης μικροσήραγγας 
 

ΝΑΥΔΡ 3.19.04 Διάνοιξη μικροσήραγγας επενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, 
μικρής  έως  μεσαίας  διαμέτρου,  σε  συνεκτικούς  σχηματισμούς  χωρίς  την 
προμήθεια του σωλήνα. 

 
 Άρθρο 7 (ΝΑΥΔΡ 3.19.04.03) Για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 355 mm  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια 
εβδομήντα  

Αριθμητικώς:[370,00] 
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 Άρθρο 8 (ΝΑΥΔΡ 3.12) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δι 
κτύων για την αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειαςτοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος. 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο 
μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε 
ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m 
θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι 
αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 

 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα 
επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δεκαπέντε και πενήντα 

Αριθμητικώς: [15,50] 
 
 
 
 Άρθρο 9 (ΝΑΥΔΡ 5.04) Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 
εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου 
που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων'' 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, 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 αναλόγων 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 EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Ένα και πενήντα πέντε 

Αριθμητικώς: [1,55] 
 
 
ΝΑΥΔΡ 5.05 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης 
οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου 
θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη 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 αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 
βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 
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95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής 
του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

 
 Άρθρο 10 (ΝΑΥΔΡ 5.05.02)  Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

* Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 6 km 
 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και σαράντα τέσσερα 
Αριθμητικώς: [12,44] 

 
 
 
 Άρθρο 11 (ΝΑΥΔΡ 5.07)  Στρώσεις έ δρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

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

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

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

* Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 6 km 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα και σαράντα τέσσερα 

Αριθμητικώς: [12,44] 
 

 
 
Άρθρο 12 (ΝΑΥΔΡ 7.01) Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

 
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή 
παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την 
εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για 
επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του 
Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m 
μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και 
δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν 
άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως 
αναλογούσες σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική επιφάνεια. 
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέρεται 
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύματος. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές του 
ορύγματος. 

 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι 

Αριθμητικώς: [2,20] 
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 Άρθρο 13 (ΝΑΥΔΡ 7.06) Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσμα τα  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 

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

 
α. Η προσκόμιση, η χρήση, οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του 

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

πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των 
πετασμάτων. 
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 

ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων 
πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών 
ορύγματος). Επιμετράτε μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα 
του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους. 
Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στη μελέτη 

του έργου 

Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 
 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα και εξήντα 

Αριθμητικώς:[34,60] 
 
 
 
 Άρθρο 14 (ΝΑΥΔΡ 7.02) Προμήθεια χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6102 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου των έργων και προσωρινή αποθήκευση χαλύβδινων 
πασσαλοσανίδων ψυχράς εξελάσεως από χάλυβα κατηγορίας S235 JRC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10249-1, για την κατασκευή κιβωτίων ή φραγμάτων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-
02-02-00 ''Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες''. 

 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν οι πασσαλοσανίδες προβλέπεται να 
ενσωματωθούν μονίμως στο έργο. Άλλως εφαρμόζεται το άρθρο 7.03 του Τιμολογίου: 
‘’Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων’’. 

 
Στο παρόν άρθρο εντάσσονται και οι πάσης φύσεως σύνδεσμοι, εξαρτήματα και χαλύβδινα 
προφίλ που απαιτούνται για την διαμόρφωση του πετάσματος των πασσαλοσανίδων 
σύμφωνα με την μελέτη. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι απώλειες πασσαλοσανίδων από ανεπιτυχή 
έμπηξη και ανεπιτυχή εξόλκυση (όταν προβλέπεται επαναχρησιμοποίηση τους στο 
ίδιο έργο). 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλύβδινων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί ικανοποιητικά 
και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 των ΝΕΤ ΥΔΡ. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα και Oχτώ 

Αριθμητικώς: [1,08] 
 
 
 
 Άρθρο 15 (ΝΑΥΔΡ 7.03)  Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων.  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 

 
Με το παρόν άρθρο τιμολογείται η χρήση μόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως 
συνδέσμων, εξαρτημάτων και χαλύβδινων προφίλ που έχουν προσκομισθεί στο έργο για την 
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εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 
''Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες'', ανεξαρτήτως του αριθμού χρήσεών τους στο 
έργο.Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και 
των συναφών εξαρτημάτων, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η προσωρινή αποθήκευση, οι 
πλάγιες  μεταφορές,  οι  πάσης  φύσεως  φθορές,  η  απώλεια  πασσαλοσανίδων  λόγω 
αναπιτυχούς έμπηξης ή αδυναμίας εξόλκυσης, καθώς και η φόρτωση και μεταφορά του υλικού 
στις αποθήκες του ιδιοκτήτη, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλύβδινων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί ικανοποιητικά 
και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 των ΝΕΤ ΥΔΡ. 

 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν και είκοσι επτά 

Αριθμητικώς: [0,27] 
 
 
 
 Άρθρο 16 (ΝΑΥΔΡ 7.04)  Έμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6104 

 
Κατασκευή πετάσματος αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 ''Αντιστηρίξεις με 
μεταλλικές πασσαλοσανίδες''. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου (δεν 

συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους)  στην θέση τοποθέτησης, η 
ανύψωση και στερέωσή τους με χρήση ικριωμάτων κλπ βοηθητικών κατασκευών και η 
έμπηξή τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε εκσκαφέα με δικτυωτή 
μπούμα ή ανάλογο πασσαλοεμπήκτη. 

β. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο του πασσαλοεμπήκτη, οι μετακινήσεις του και η αποκόμισή 
του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

γ. Η διαμόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται 
 
δ. Η τοποθέτηση χαλύβδινων προφίλ ακαμψίας και κατανομής φορτίων και κοχλιωτών 

συνδέσμων (μπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εάν προβλέπονται) 

ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εμφάνισαν στρέβλωση 
κατά την έμπηξη 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πετάσματος πασσαλοσανίδων επιμετρούμενης 
με προβολή σε κατακόρυφο επίπεδο. 

 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα έξι και τριάντα 

Αριθμητικώς: [16,30] 
 
 
 
NAΥΔΡ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων.  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 

 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά 
στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης 

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

4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου 
πάχους έως 50 mm. 

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής 
ασφαλτικής στρώσης   

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 
λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
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εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση 
τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού 
σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων 
οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης 
οδοστρώματος. 

 
Άρθρο 17 (ΝΑΥΔΡ 4.09.02)  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm. 
 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα οχτώ και πενήντα 
Αριθμητικώς: [18,50] 

 
 
 
 Άρθρο 18 (NAΟΔΟ Δ-2Α)  ΑΠΟΞΕΣΗ  ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΕ 
ΧΡΗΣΗ ΦΡΕΖΑΣ  

 
Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1132 

 
Απόξεση υπάρχοντος φθαρμένου ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας 
(φρεζάρισμα), σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού 
οδοστρώματος’’ .Εκτέλεση της εργασίας με ελάχιστη όχληση της κυκλοφορίας ή κατά τις ώρες 
περιορισμένης κυκλοφορίας (συμπεριλαμβανομένων των νυκτερινών ωρών). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 η προσκόμιση και αποκόμιση του αποξεστικού εξοπλισμού στις θέσεις εκτέλεσης του 

φρεζαρίσματος, με χρήση πλατφόρμας εάν απαιτείται. 

 Η μετακίνηση του εξοπλισμού από θέση σε θέση απόξεσης 

 Η τοποθέτηση ευανάγνωστων εντύπων σημειωμάτων αναγγελίας της ημέρας και ώρας 
εκτέλεσης των εργασιών κατά μήκος των οδών ώστε να απομακρυνθούν τα 
σταθμεύοντα οχήματα. 

 Η μετακίνηση τυχόν παραμενόντων, παρά την ειδοποίηση, οχημάτων που δυσχεραίνουν 
την εκτέλεση των εργασιών. 

 Η προσκόμιση και τοποθέτηση εργοταξιακής σήμανσης και μέσων καθοδήγησης της 
κυκλοφορίας στην ζώνη εκτέλεσης των εργασιών (περιλαμβανομένης φωτεινής 
σήμανσης 

 εάν οι εργασίες εκτελούνται την νύκτα). 

 Η απόξεση του υφισταμένου τάπητα σε βάθος έως 50 mm. 

 Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους προς οριστική 
απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες κυκλοφορίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) απόξεσης ασφαλτικού τάπητα. 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τρία και σαράντα 
Αριθμητικά: [3,40] 
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NAΟΔΟ Δ-5  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ  
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40,σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμηκών και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04,ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της, 
ως εξής: 

 
 Άρθρο 19 (NAΟΔΟ Δ-5.1) Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 
0,05m  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4321Β.1) 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Επτά και δέκα 
Αριθμητικά: [7,10] 

 
 
 

ΝΑΟΔΟ-Δ8 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 
την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20,σύμφωνα με 
την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 
τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της 
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμηκών και εγκαρσίων ενώσεων 
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04,ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της 
και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

 
 Άρθρο 20 (ΝΑΟΔΟ Δ-8.1) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου 
πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου  

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β.1) 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Επτά και εβδομήντα 
Αριθμητικά: [7,70] 
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ΝΑΟΙΚ20.04 Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών 
μέσων 

 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 
αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας 
βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής 
εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε 
υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση 
των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04- 
00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

 
Άρθρο 21 (ΝΑΟΙΚ20.04.01) σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122 
Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 10 km 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Είκοσι δύο και τριάντα πέντε 

Αριθμητικά: [22,35] 
 
 
 

ΝΑΟΙΚ 22.15 Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 
Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, πλην δαπέδων. 

 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των 
προϊόντων ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους 
στις θέσεις φόρτωσης,, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις 
στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 
 Άρθρο 22 (ΝΑΟΙΚ22.15.01)  Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
Περιλαμβάνεται μεταφορά σε απόσταση 10 km 

 

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

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Πενήντα οκτώ και δέκα 
Αριθμητικά: [58,10] 

 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ 
 
 

ΝΑΥΔΡ 16.14 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327 
 
Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, 
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την 
στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία 
από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως 
εγκατεστημένα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη 
του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και 
αντιστηρίξεις 

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

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

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

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

λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) 
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω 

από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την 
εκσκαφή) 

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ) 
 
 Άρθρο 23 (ΝΑΥΔΡ16.14.01) Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Χίλια διακόσια ενενήντα 
Αριθμητικώς:  [1290,00] 

 
 
 
ΝΑΥΔΡ 12.10 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-Uσυμπαγούς τοιχώ μα τος  
 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-U συμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό 
δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα 
που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

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

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

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

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 

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

 
 Άρθρο 24 (ΝΑΥΔΡ12.10.05) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνε ς PVC-U, SDR 

41,DN250 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.3 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Δέκα τέσσερα και εβδομήντα 

Αριθμητικώς: [14,70] 
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 Άρθρο 25 (ΝΑΥΔΡ12.10.08) Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 
41,DN400 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.6 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Τριάντα τέσσερα 
Αριθμητικώς: [34,00] 

 
 
 
 Άρθρο 26 (ΝΑΥΔΡ11.03) Βαθμίδες από χυτοσίδηρο  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδήρων βαθμίδων (από φαιό 
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08- 
07-01-05 "Βαθμίδες φρεατίων". 
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή 
σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με 
τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή. 

 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και είκοσι 

Αριθμητικώς: [2,20] 
 
 
 

ΝΑΥΔΡ 11.01  Καλύμματα φρεατίων 
 
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 επίκλησης του καλύμματος με 
χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

 
 Άρθρο 27 (ΝΑΥΔΡ 11.01.02) Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 

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

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

 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δύο και ενενήντα 

Αριθμητικώς: [2,90] 
 
 
 

ΝΑΥΔΡ 11.05 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς 
την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 

Κατασκευή  στοιχείων  από  δομικό  χάλυβα,  από  τυποποιημένες  ή μη  διατομές  και 
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. Περιλαμβάνεται η 
προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτημάτων σύνδεσης 
στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε 
μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η 
προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου 
προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το 
άρθρο ΝΑΥΔΡ11.09). 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 

(α) στις φέρουσες και μη κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 

(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου 
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AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης 
φερτών/επιπλεόντων (trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων. 

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), 
καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές 
μονάδας του παρόντος άρθρου. 

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της 
προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα 
επιμέρους άρθρα. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή 
αναλυτικών υπολογισμών του βάρους. 

 
Άρθρο 28 (ΝΑΥΔΡ11.05.01)  Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία 

 
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν μόνον κοπή 
και συγκόλληση των μορφοχαλύβων. 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται 
κατά 0,20 €/kg 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Ένα και εξήντα πέντε 

Αριθμητικώς: [1,65] 
 
 
 

ΝΑΥΔΡ 11.07 Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
 
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των 
στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο 
εργοτάξιο για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των 
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση 
της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 
"Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

 
 Άρθρο 29 (ΝΑΥΔΡ11.07.01) Εφαρμογή  διπλής αντισκωριακής επάλειψης 
(αστάρι,rustprimer) με υλικό εποξειδικής βάσεως 

 
Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι 
διαφορετικής απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική 
επάλειψη εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της 
μηχανουργικής επεξεργασίας. 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Μηδέν και δώδεκα 

Αριθμητικώς: [0,12] 
 
 
 

ΝΑΥΔΡ 11.08  Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 
 
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με 
συνολικό πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της 
επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
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 Άρθρο 30 (ΝΑΥΔΡ 11.08.02)  Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε επαφή  με 
επεξεργασμένο ή μη πόσιμο νερό. 

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Β, σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση και στις δύο στρώσεις με αμινικού υλικού καθαρής 
εποξειδικής ρητίνης, δύο συστατικών 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Μηδέν και είκοσι τρία 

Αριθμητικώς: [0,23] 
 
 

ΝΑΥΔΡ12.14  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) 
με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201 -2: 

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση όμβριων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: 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 -peelablelayer). 

 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: MinimumRequiredStrength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 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 (peelaablelayer) 
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 απαιτουμένων 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 
(buttwelding) 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. 
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Διευκρινίζεται 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, ως εξής: 

 
 

12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 
 Άρθρο 31 (ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06) Ονομ. διαμέτρου DN90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 
10atm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Επτά και εξήντα 

Αριθμητικώς: [7,60]   
 
 Άρθ ρο 32  (ΝΑΥΔΡ 12.14.01.12) Ονομ. διαμέτρου DN225 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 
10atm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.5 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τριάντα και τριάντα 

Αριθμητικώς: [30,30]   
 
 
 

ΝΑΥΔΡ 12.17  Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη ( ductile iron) .  

 
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6623 

 
Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην EE φορέα πιστοποίησης. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 
 
 Άρθρο 33 (ΝΑΥΔΡ 12.17.01) Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων 
(μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών 
(οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική 
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Δύο και εξήντα 
Αριθμητικώς: [2,60] 

 
 
 

ΝΑΥΔΡ 12.18 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με 
χαλυβδοσωλήνε ς  

 
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1 

 
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235. Στην τιμή μονάδας 
περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η τοποθέτηση και 
συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκόλλησης και η 
εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος. Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων 
(καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του ορύγματος τιμολογούνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
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Dονομ. 
(mm) 

Dεξωτ. 
(mm) 

πάχος 
(mm) 

 

kg/m 

Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 1500 1524 10.0 373.66 

Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 2000 2032 14.3 712.11 

 

Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το 
πάχος ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς 
συνυπολογισμό του βάρους της μόνωσης. 
Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων. 

 
D 
ονομ. 
(mm) 

Dεξωτ. 
(mm) 

πάχος 
(mm) 

 
kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57 

Φ 300 323.8 5.0 39.34 

Φ 400 406.4 4.5 44.64 

Φ 400 406.4 5.2 51.49 

Φ 500 508 5.0 62.07 

Φ 500 508 6.4 78.62 

Φ 600 609.6 5.6 83.48 

Φ 600 609.6 7.1 105.72 

Φ 700 711.2 6.4 110.46 

Φ 700 711.2 8.0 138.84 

Φ 800 812.8 8.0 158.90 

Φ 800 812.8 9.5 188.74 
 
 

 Άρθρο 34 (ΝΑΥΔΡ12.18.02)  Με χρήση χαλυβδοσωλήνων με εξωτερική μόνωση με 
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική 
μόνωση με εποξειδική ρητίνη.  

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δύο και ένα 

Αριθμητικώς: [2,01] 
 

 

 Άρθρο 35 (ΝΑΥΔΡ11.05.03) Κατασκευές με αυξημένη μηχανουργική επεξεργασία 
(εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751 

 
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κατασκευές που απαιτούν πρόσθετη μηχανουργική επεξεργασία 
με χρήση διαμορφωτικού κυλίνδρου, τόρνου, φρέζας, παντογράφου, πρεσών κλπ 
μηχανημάτων επεξεργασίας μετάλλου (π.χ. κατασκευή εδράνων, αξόνων, ασπίδων τοξωτών 
θυρογραγμάτων, οδοντωτών κανόνων, κοχλιών, απλών μηχανισμών κλπ). 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,25 
€/kg. 
Δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν  άρθρο  η κατασκευή  μηχανισμών ανύψωσης 
θυροφραγμάτων, η τιμολόγηση των οποίων γίνεται κατά περίπτωση με  βάση τα 
χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές προδιαγραφές αυτών, με την σύνταξη ιδιαιτέρων 
συνοπτικών άρθρων (προμήθεια, συναρμολόγηση και εγκατάσταση μηχανισμών, κινητηρίων 
διατάξεων, αυτοματισμών κλπ, ρυθμίσεις και έλεγχος λειτουργίας) 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τέσσερα και πενήντα 

Αριθμητικώς: [4,50] 
 
 
 

ΝΑΥΔΡ12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ( PE) 

 με συμπαγέ ς τοίχωμα κατά ΕΛΟ Τ ΕΝ 12201 -2: 
 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση όμβριων 
και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
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Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (StandardDimensionRatio: 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 -peelablelayer). 

 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: MinimumRequiredStrength) ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), 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 (peelaablelayer) 
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 απαιτουμένων 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 
(buttwelding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 
τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για 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, ως εξής: 

 
12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 

 
 Άρθρο 36 (ΝΑΥΔΡ 12.14.01.15) Ονομ. διαμέτρου DN315 mm / ονομ.πίεσης ΡΝ 
10atm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.7 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Εξήντα 

Αριθμητικώς: [60,00] 
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ΝΑΥΔΡ 12.15  Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron) 

 
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6623 

Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron), κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με 
εσωτερική επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού 
ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα ενός από τους τύπους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα D του Προτύπου. 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την 
ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την 
κλάση πιέσεως C (ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας 
PFA). 
Για τους σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων 
από ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681- 
1, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός 
του ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 
σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους 
των ειδικών τεμαχίων. 

 Άρθρο 37 (ΝΑΥΔΡ 12.15.11) Με σωλήνες DN600mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
545  

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Εκατόν ενενήντα πέντε 

Αριθμητικώς: [195,00] 
 
 
 
 Άρθρο 38 (ΝΑΟΙΚ 79.55) Θερμό-ηχομόνωση με πλάκες ορυκτοβάμβακα πάχους 
50mm  

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 
 
Θερμομόνωση - ηχομόνωση, οροφών, δαπέδων, τοίχων, κλπ με πλάκες ορυκτοβάμβακα 
πάχους 50 mm, πυκνότητας 80 kg/m3, με ή χωρίς στερέωση αυτών, ήτοι υλικά και εργασία 
πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-02 "Θερμομόνωση 
εξωτερικών τοίχων". 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δέκα τέσσερα 

Αριθμητικώς: [14,00] 
 
 
 
 

ΝΑΟΙΚ79.11 Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03- 
06-01-01 "Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 

 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός 
της επιφάνειας εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η 
αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η 
θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς 
και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας 
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 Άρθρο 39 (ΝΑΟΙΚ 79.11.03) Μεμβράνη ασφαλτικής βάσεως με επίστρωση 
προστασίας από φύλλο αλουμινίου, πάχους 0,08 mm  

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δώδεκα και σαράντα 

Αριθμητικώς: [12,40] 
 
 
 

ΝΑΥΔΡ12.15 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
(ductile iron) 

 
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6623 

 
Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron), κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με 
εσωτερική επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού 
ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα ενός από τους τύπους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα D του Προτύπου. 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την 
ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την 
κλάση πιέσεως C (ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας 
PFA). 
Για τους σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων 
από ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681- 
1, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός 
του ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 
σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους 
των ειδικών τεμαχίων. 

 
 Άρθρο 40 (ΝΑΥΔΡ12.15.01)  Με σωλήνες DN100mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 545  

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τριάντα δύο και σαράντα 

Αριθμητικώς: [32,40] 
 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Άρθρο 41 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8841.1.1  Ηλεκτρικός πίνακας αντλιοστασίου με εγκατεστημένο τον 
εξοπλισμό για την τροφοδοσία δύο αντλιών με ενσωματωμένο σύστημα αυτοματισμού.  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52 
100% 

 
Ηλεκτρικός πίνακας από γαλβανισμένη λαμαρίνα με ασημοκόλληση “decappe”, ελάχιστου 
πάχους 
1,5mm, διαστάσεων 2,40x1,20x40 εκατ. προστασίας ΙΡ 65, πλήρης συναρμολογημένος και 
εγκατεστημένος εντός μεταλλικού πίλλαρ για την τροφοδοσία δύο αντλιών (1+1).  
Περιλαμβάνει τον αυτοματισμό του αντλιοστασίου, την τροφοδοσία ισχύος των αντλιών (PLC, 
διακόπτες, ασφάλειες, ενδείκτες, relay, κλπ.), τις καλωδιώσεις, τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης 
την εργασία μεταφοράς, πλήρους εγκατάστασης, σύνδεσης επί τόπου, δοκιμές καλής 
λειτουργίας, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιμή ανοιγμένη σε ώρες 
συνεργείου. 
Ηλεκτρικός πίνακας και πίλλαρ αυξημένα κατά 10% λόγω μικροϋλικών στερέωσης, 
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σύνδεσης, κλπ. Ηλεκτρολογικά εξαρτήματα, μικροϋλικών στερέωσης, σύνδεσης, σήμανσης, 
κλπ. Τιμή εργασιών μεταφοράς, εγκατάστασης, συναρμολόγησης, θέση σε λειτουργία, 
δοκιμές, κλπ.  ανοιγμένη σε ώρες 
συνεργείου
. (1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) :7.077,00 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ 

 

Άρθρο 42 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8103.5  Αισθητήριο στάθμης τύπου «αχλάδι», 
ψηφιακό 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
100% 

 
Για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός αισθητηρίου 
στάθμης δεξαμενής τύπου «αχλάδι» ειδικό για χρήση σε δεξαμενές λυμάτων, 
συμπεριλαμβανομένου του καλωδίου έως το τελικό σημείο σύνδεσής του, των υλικών και 
μικροϋλικών σύνδεσης, εργασιών εγκατάστασης, δοκιμών και ελέγχων καλής λειτουργίας και 
συνεργασίας με τον υπόλοιπο εξοπλισμό σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 
(1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 119,73 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ 
 
 
Άρθρο 43 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8103.5  Αισθητήριο στάθμης 0 -10V συνοδευόμενο από ειδικό καλώ διο, 
αναλογικό.  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 87 
100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση ενός αναλογικού 
αισθητηρίου στάθμης 4-20mA για πίεση 0,1bar (δύο ακροδεκτών) για χρήση σε λύματα, 
συμπεριλαμβανομένου ειδικού καλωδίου συνολικού μήκους 10 μέτρων, μικροϋλικών 
σύνδεσης, εργασιών εγκατάστασης, δοκιμών και ελέγχων καλής λειτουργίας και συνεργασίας 
με τον υπόλοιπο εξοπλισμό σύμφωνα με την παρούσα μελέτη. 
(1 τεμ.) 

 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 696,03 

(Ολογράφως) : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑ 
 
 
Άρθρο 44 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 9322.1  Ιστός φωτισμού ύψους 3Μ με φωτιστικό σώμα σφαιρικό με ένα 
λαμπτήρα ατμών νατρίου (Νa) υψηλής πίεσης (Εξωτερικός φωτισμός)  
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101 75% ΗΛΜ 103 
25% 

Σιδηροϊστός ύψους 3Μ κυλινδρικός, βάρος φωτιστικών = 10Κ9Γ, προβαλλόμενη επιφάνεια 
φωτιστικών στον άνεμο (m2) για ταχύτητα ανέμου 136km/h=1.11 και 161km/h=0,76 μαζί με 
σφαιρικό φωτιστικό σώμα κορυφής και έναν λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης έως 
80W. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες τοποθέτησης, τα υλικά σύνδεσης, στερέωσης, 
ακροκιβώτιο σύνδεσης, ασφάλειες κλπ., η εργασία μεταφοράς, πλήρους εγκατάστασης και 
σύνδεσης επί τόπου, δοκιμές λειτουργίας, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Τιμή 
ανοιγμένη σε ώρες συνεργείου. 
(1 τεμ.) 

 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 577,32 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 
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ΔΥΟ 
 
 
Άρθρο 45 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 9342  Βέργα γείωσης διατομής σταυρού 50x50x2 00 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τεμαχίου ράβδου γειώσεως 
χαλύβδινα θερμά επιψευδαργυρωμένης διατομής σταυρού κατά DIN48852S διαστάσεων 
50x50x3 και ύψους 2 μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών εκσκαφής και επίχωσης 
του εντός χάνδακα και πλήρωση του φρεατίου με άργιλο, με όλα τα αναγκαία υλικά και 
μικροϋλικά όπως κολάρα σύνδεσης κ.α. για τη σύνδεση με χάλκινο πολύκλωνο αγωγό 
διατομής 50m2, καθώς και όλες τις δαπάνες ή εργασίες για τη σωστή λειτουργία της γείωσης 
όπως προβλέπεται από την παρούσα μελέτη. 
(1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 67,81 

(Ολογράφως) : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ 

 

Άρθρο 46 
ΑΤΗΕ 8749.1  Φρεάτιο 50Χ50 cm βάθους εώς 60cm 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 10 
100% 
Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων διαστ. 50 x 50 cm, βάθους εώς 0.60, δηλαδή : 
εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα και δόμηση πλευρικών επιφανειών με 
οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 πάχους 10 cm, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 
600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και 
αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 
(1 τεμ.) 

 
ΕΥΡΩ(Αριθμητικά) : 188,26 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ 
 
 
Άρθρο 47 
ΑΤΗΕ 8758.2.5 Χάλκινος γαλβανισμένος πολύκλωνος αγωγός 50 τ.χ.  
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
100% 

Αγωγός γυμνός χάλκινος γαλβανισμένος, δηλαδή αγωγός και μικροϋλικά (στηρίγματα ή 
μονωτήρες, τάκοι, βίδες, γύψος, κλπ.) επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως με στηρίγματα ή με 
μονωτήρες. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,05 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Άρθρο 48 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8951.1.5  Απαγωγοί υπερτάσεων, μονοπολικοί, προστασίας 
τύπου Β + C 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
100% 

Για την προμήθεια απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων για την αντικεραυνική προστασία της 
γραμμής τροφοδοσίας 1Ρ, προστασίας τύπου Β+C (Τ1+Τ2) δαπάνη για την εγκατάσταση, 
ηλεκτρική σύνδεση και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :  433,88 
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(Ολογράφως) : ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ 
 
 
Άρθρο 49 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8951.1.5 Απαγωγοί υπερτάσεων, 1 -πολικοί, προστασίας 
τύπου D 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45 
100% 

Για την προμήθεια απαγωγού κρουστικών υπερτάσεων για την αντικεραυνική προστασία της 
γραμμής τροφοδοσίας 1Ρ+Ν, προστασίας τύπου D (Τ2) δαπάνη για την εγκατάσταση, 
ηλεκτρική σύνδεση και την παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 192,19 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ 
 
 
Άρθρο 50 
ΑΤΗΕ 8773.3.2 Καλώδιο εξωτερικού φωτισμού J1VV-U 3G2,5mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
100% 

 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου, 
κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,20 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

 

Άρθρο 51 
ΑΤΗΕ 8773.3.1 Καλώδιο σημάτων κατάστασης αντλιών J1VV-U 3G1,5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
100% 

 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου, 
κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2,51 

(Ολογράφως) :ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ 
 
 
Άρθρο 52 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8778.1.3  Καλώδιο σημάτων στάθμης δεξαμενής 10 G1.5 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
100% 

 
Για την προμήθεια και μεταφορά εύκαμπτου πολυπολικού καλωδίου σημάτων OLFLEX - 110 
ή NYY-J χαμηλής τάσης 300/500V με μόνωση και μανδύα από PVC διατομής 10G1.5 τ.χ., 
συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 8,14 

(Ολογράφως) : ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
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Άρθρο 53 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8773.3.1 Καλώδιο αναλογικής στάθμης δεξαμενής LiYCY3x1.5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 48 
100% 

Για την προμήθεια και μεταφορά εύκαμπτου πολυπολικού καλωδίου σημάτων LiYCY 
χαμηλής τάσης 250V (peak500) με μόνωση και μανδύα από PVC και μπλεντάζ από 
επικασσιτερωμένο πλέγμα χαλκού κάλυψης 90%, διατομής 3Χ1,5 τ.χ., συμπεριλαμβανομένης 
της τοποθέτησης. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,31 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ 
 
 
Άρθρο 54 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8773.5.1 Καλώδιο αναλογικής στάθμης δεξαμενή ς LiYCY4x1.5 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 48 
100% 

Για την προμήθεια και μεταφορά εύκαμπτου πολυπολικού καλωδίου σημάτων LiYCY 
χαμηλής τάσης 250V (peak500) με μόνωση και μανδύα από PVC και μπλεντάζ από 
επικασσιτερωμένο πλέγμα χαλκού κάλυψης 90%, διατομής 4x1,5 τ.χ., συμπεριλαμβανομένης 
της τοποθέτησης. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,05 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ 
 

 
Άρθρο 55 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8248.1 Βαλβίδα καθαρισμού ανάδευσης λυμάτων  
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 21 
100% 

Για την προμήθεια μίας βαλβίδας καθαρισμού (βαλβίδα ανάδευσης λυμάτων) και την 
εγκατάσταση αυτής σε μία εκ των υποβρυχίων αντλιών, συνοδευόμενη από όλα τα 
απαιτούμενα εξαρτήματα, μικροϋλικά σύνδεσης και στερέωσης πάνω στο σώμα της αντλίας, 
δηλαδή προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, εργασίες επί τόπου τοποθέτησης 
και δοκιμές, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 2.994,66 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 
ΕΞΙ 

 

Άρθρο 56 
ΑΤΗΕ 9316.7 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ75 mm με ραφή  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
100% 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος για διέλευση καλωδίων ορατός ή εντοιχισμένος 
Φ75mm γαλβανισμένος με ραφή βαρέως τύπου πράσινη ετικέτα για την εγκατάσταση της 
διανομής της ΔΕΗ , δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα καμπύλα ή ευθεία από πορσελάνη 
προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, κλπ. 
(1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 33,49 
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(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ 
 
 
Άρθρο 57 
ΑΤΗΕ 8734.1.5 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ36 mm για όδευση του καλωδίου της 
ΔΕΗ εντός του πίλλαρ  
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
100% 

Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ορατός ή εντοιχισμένος Φ36mm, δηλαδή σωλήνας 
με τα απαραίτητα καμπύλα ή ευθεία από πορσελάνη προστόμια και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως, κλπ. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 16,75 

(Ολογράφως) : ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 
 
 
Άρθρο 58 
ΑΤΗΕ 8036.6  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος Φ50 mm με ραφ ή γ ια την κατασκευή  
οδηγών ανύψωσης αντλίας  
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5 
100% 

 
Για την προμήθεια, μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, μηχανική σύνδεση και πλήρη 
εγκατάσταση ενός μέτρου γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα με ραφή Φ50mm, πράσινη ετικέτα) 
με όλα τα ειδικά τεμάχια (καμπύλες, μούφες, μαστοί, κλπ.), τα υλικά στηρίξεως, καθώς και 
κάθε άλλο υλικό ή μικροϋλικό ή εργασία μη αναφερόμενα αλλά αναγκαία για την παράδοση 
του σωλήνα με το καλώδιο σε πλήρη λειτουργία. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :  30,48 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ 
 
 
Άρθρο 59 
ΑΤΗΕ 8042.1.7 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 4atm Φ100 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
100% 

 
Σωλήνωση πλαστική αποχέτευσης από σκληρό PVC 4atm για χρήση υπογείων καλωδίων 
διαμέτρου 100mm πλήρης για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 
με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα πλήρως τοποθετημένος 
δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης πλην χωματουργικών. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21,80 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 
 
 
Άρθρο 60 
ΑΤΗΕ 8042.1.3 Πλαστικός σωλήνας από σκληρό PVC 4atm Φ50 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
100% 

 
Σωλήνωση πλαστική αποχέτευσης από σκληρό PVC 4atm για χρήση υπογείων καλωδίων 
διαμέτρου 50mm πλήρης για σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή 
με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα πλήρως τοποθετημένος 
δηλαδή υλικά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης πλην χωματουργικών. 
(1 μ.) 
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 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :2,16 

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ 
 
 
Άρθρο 61 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8216.7 Αντλία εμβαπτισμένη με παροχή 5,00 l/s και μανομετρικό 
9,0 0 m 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
100% 

 
Ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα τύπου 1.450 στροφών/λεπτό αποτελούμενο 
από φυγοκεντρική αντλία ακτινωτής ροής ονομαστικής παροχής 5,00l/s, ονομαστικού 
μανομετρικού ύψους 9,00m, αποδόσεως μεγαλύτερου του 40% (στα ονομαστικά 
χαρακτηριστικά) πτερωτής διαμέτρου 180 χλστ., συνεζευγμένη μετά ελαστικού συνδέσμου 
με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 2,0KW τριφασικό 400V, 50Hz, 4 πόλων στεγανό με μόνωση 

κατάλληλη για συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 40οC με 
δυνατότητα 10 εκκινήσεων την ώρα. 
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους υποβρυχίου αντλητικού 
συγκροτήματος μαζί με τα εξαρτήματα, παρακολουθήματα δηλαδή για την αντλία και τον 
κινητήρα, τα υποβρύχια καλώδια τροφοδοτήσεως και ελέγχου, το σύστημα επιτηρήσεως 
θερμοκρασίας και υγρασίας του κινητήρα, την συναρμολόγηση σε πέλμα επικάθισης με 
φλαντζωτή είσοδο και έξοδο στην κατάθλιψη που πακτώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής 
αναρρόφησης, τον άνω μηχανισμό στερέωσης των διπλών οδηγών ράβδων, τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά, τις εργασίες σύνδεσης, εγκατάστασης και δοκιμής της αντλίας, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3.334,00 

(Ολογράφως) : ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
 
Άρθρο 62 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8216.7 Αντλία εμβαπτισμένη με παροχή 5,00 l/s και μανομετρικό  
6,6 m 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
100% 

Ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα τύπου 1.450 στροφών/λεπτό αποτελούμενο 
από φυγοκεντρική αντλία ακτινωτής ροής ονομαστικής παροχής 5,00l/s, ονομαστικού 
μανομετρικού ύψους 6,60m, αποδόσεως μεγαλύτερου του 40% (στα ονομαστικά 
χαρακτηριστικά) πτερωτής διαμέτρου 150 χλστ., συνεζευγμένη μετά ελαστικού συνδέσμου 
με ηλεκτροκινητήρα ισχύος 1,3KW τριφασικό 400V, 50Hz, 4 πόλων στεγανό με μόνωση 

κατάλληλη για συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 40οC με 
δυνατότητα 10 εκκινήσεων την ώρα. 
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους υποβρυχίου αντλητικού 
συγκροτήματος μαζί με τα εξαρτήματα, παρακολουθήματα δηλαδή για την αντλία και τον 
κινητήρα, τα υποβρύχια καλώδια τροφοδοτήσεως και ελέγχου, το σύστημα επιτηρήσεως 
θερμοκρασίας και υγρασίας του κινητήρα, την συναρμολόγηση σε πέλμα επικάθισης με 
φλαντζωτή είσοδο και έξοδο στην κατάθλιψη που πακτώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής 
αναρρόφησης, τον άνω μηχανισμό στερέωσης των διπλών οδηγών ράβδων, τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά, τις εργασίες σύνδεσης, εγκατάστασης και δοκιμής της αντλίας, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

 
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :2.434,00 

(Ολογράφως) : ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ 
 
 
Άρθρο 63 
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ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8216.15 Αντλία εμβαπτισμένη με παροχή 40,00 l/s και 
μανομετρικό 19 m 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 8 
100% 

Ηλεκτροκίνητο υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα τύπου 1.450 στροφών/λεπτό αποτελούμενο 
από φυγοκεντρική αντλία ακτινωτής ροής ονομαστικής παροχής 40,00l/s, ονομαστικού 
μανομετρικού ύψους 19,00m, αποδόσεως μεγαλύτερου του 65% (στα ονομαστικά 
χαρακτηριστικά) πτερωτής διαμέτρου 270 χλστ., συνεζευγμένη μετά ελαστικού συνδέσμου με 
ηλεκτροκινητήρα ισχύος 13,5KW τριφασικό 400V, 50Hz, 4 πόλων στεγανό με μόνωση 

κατάλληλη για συνεχή λειτουργία υπό πλήρες φορτίο και θερμοκρασία περιβάλλοντος 40οC με 
δυνατότητα 10 εκκινήσεων την ώρα. 
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους υποβρυχίου αντλητικού 
συγκροτήματος μαζί με τα εξαρτήματα, παρακολουθήματα δηλαδή για την αντλία και τον 
κινητήρα, τα υποβρύχια καλώδια τροφοδοτήσεως και ελέγχου, το σύστημα επιτηρήσεως 
θερμοκρασίας και υγρασίας του κινητήρα, την συναρμολόγηση σε πέλμα επικάθισης με 
φλαντζωτή είσοδο και έξοδο στην κατάθλιψη που πακτώνεται στον πυθμένα της δεξαμενής 
αναρρόφησης, τον άνω μηχανισμό στερέωσης των διπλών οδηγών ράβδων, τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά, τις εργασίες σύνδεσης, εγκατάστασης και δοκιμής της αντλίας, παραδοτέα σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 7.768,00 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ 
 
 

Άρθρο 64 
ΑΤΗΕ 9345 Φωτο κύτταρο ημέρας AC 230V, 16A, 100LUX 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 108 
100% 

Για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και ηλεκτρική σύνδεση εν΄ςο 
φωτοκύτταρου ημέρας, AC 230V, 16A, και στάθμης φωτισμού ενεργοποίησης 100Lux, 
δαπάνη και εργασία για την καλή τοποθέτηση και λειτουργία. 
(1 τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 133,20 

(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
 
 
 

Άρθρο 65 
ΑΤΗΕ 8773.5.4 Καλώδιο J1VV-R 4G 6mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
100% 

 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία 
άμμου, κ.λ.π.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών 
μονώσεως για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1m) 

 

 ΕΥΡΩ  (Αριθμητικά) : 9,55 

 (Ολογράφως) : ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ 

 
 

 Άρθρο 66  
ΑΤΗΕ 8773.3.4  Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό - 
Διατομής 3 x 6 mm2  
Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 47 100,00% 
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Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία 
άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών 
μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία Τριπολικό - Διατομής 3 Χ 6 mm2 
( 1 m )  

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,25 

(Ολογράφως) :ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  
 
 
 

 Άρθρο 67  
ΑΤΗΕ 8773.5.3 Καλώδιο J1VV-R 4G4 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 100% 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου, 
κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1m) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 5,03 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑ 
 

 Άρθρο 68 
ΑΤΗΕ 8773.5.2 Καλώδιο J1VV-R 4G2,5mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
100% 

 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου, 
κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1m) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,90 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ 
 
 
Άρθρο 69 
ΑΤΗΕ 8773.3.2 Καλώδιο J1VV-U 3 G 2,5mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
100% 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου, 
κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 μ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 3,20 

(Ολογράφως) : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 
 
 
Άρθρο 70 
ΑΤΗΕ 8773.3.3 Καλώδιο J1VV-R 3G4 mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
100% 

 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου, 
κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 
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για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1m) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 4,16 

(Ολογράφως) : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ 
 
 
Άρθρο 71 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8959.2 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου 
ρεύματος ,τάσεως 230/4 00 V, 50 περιόδων Ισχύος 10 KVA  
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 58 
100% 

 
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 
230/400 V, 50 περιόδων αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες με 
δεξαμενή καυσίμων και πίνακα αυτόματης μεταγωγής, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του 
ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων σωληνώσεων και 
καλωδιώσεων γιά τη σύνδεσή του προς τον πίνακα μεταγωγής και την αποθήκη καυσίμων 
καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε εργασία με τα υλικά και 
μικροϋλικά γιά την κατασκευή της από μπετόν βάσεως της εγκαταστάσεως του ζεύγους και 
πίνακα μεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και καλωδιώσεων, της δοκιμής και της 
πραδόσεως σε πλήρη λειτουργία Ισχύος 10 KVA 
(1τεμ.
) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12.560,00 

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ 

 
Άρθρο 72 
ΣΧΕΤ. ΑΤΗΕ 8959.10 Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 60 kVA με 
ηχοπροστατευτικό κάλυμμα και μεταγωγικό διακόπτη 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 48 
100% 

 
Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος τριφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος, τάσεως 
230/400V, 50 περιόδων αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες με 
δεξαμενή καυσίμων και πίνακα αυτόματης μεταγωγής, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του 
ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, των βοηθητικών διατάξεων και απαραίτητων σωληνώσεων και 
καλωδιώσεων για τη σύνδεση του προς τον πίνακα μεταγωγής και την αποθήκη καυσίμων 
καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων και κάθε εργασία με τα υλικά και 
μικροϋλικά για την κατασκευή της από μπετόν βάσεως της εγκαταστάσεως του ζεύγους και 
πίνακα μεταγωγής της κατασκευής των σωληνώσεων και καλωδιώσεων, του ηχομονωτικού 
περιβλήματος, της δοκιμής και της παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. (1τεμ.) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 21.829,80 

(Ολογράφως) : ΕΙΚΟΣΙ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ 
ΟΓΔΟΝΤΑ 

 
 
 
Άρθρο 73 
ΑΤΗΕ 8773.5.6 Καλώδιο J1VV-R G16mm2 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47 
100% 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος, δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και 
επισημάνσεως (μούφες, κως, πέδιλα, αναλογία οπτόπλινθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου, 
κλπ.) και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως 
για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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(1m) 
 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 12,23 

(Ολογράφως) : ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ 
 
 

ΥΔΡ 13.03  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση  
 

 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας 

 
ΥΔΡ 13.03.01 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

 
 Άρθρο 74 (ΥΔΡ 13.03.01.02) Ονομαστικής διαμέτρου DN80 mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 172,80 
(Ολογράφως) : ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 

 
 
 Άρθρο 75 (ΥΔΡ 13.03.01.05) Ονομαστικής διαμέτρου DN150mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 324,00€ 
(Ολογράφως) : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ 

 
 
Άρθρο 76 
Σχετ. ΑΤΗΕ 8127.1.4  Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου μπάλας με φλάντζες DN80, 
PN16 
Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ6657.1 
100% 

Βαλβίδες αντεπιστροφής λυμάτων με χυτοσιδηρό σώμα με εποξειδική βαφή και μπάλα 
επενδεδυμένη με ΝΒR, ονομαστικής διαμέτρου DN80 και πίεσης PN16. Δηλαδή βαλβίδα 
αντεπιστροφής και μικροϋλικα επιτόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
(1τεμ
) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 247,42 

(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ 
 
 
Άρθρο 77 

 
Σχετ. ΑΤΗΕ 8127.1.7  Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου μπάλας με φλάντζες DN150, 
PN16 

Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ6657.1 
100% 

Βαλβίδες αντεπιστροφής λυμάτων με χυτοσιδηρό σώμα με εποξειδική βαφή και μπάλα 
επενδεδυμένη με ΝΒR, ονομαστικής διαμέτρου DN150 και πίεσης PN16. Δηλαδή βαλβίδα 
αντεπιστροφής και μικροϋλικα επιτόπου και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
(1τεμ
) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 523,86 

(Ολογράφως) : ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ 
 
 

 
ΝΑΥΔΡ 13.15 Χαλύβδινες εξαρμώσεις με την προμήθεια, 
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μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου χαλύβ. εξαρμώσεις θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο 
εξάρμωσης 

 
ΝΑΥΔΡ 13.15.01 Χαλύβδινη εξάρμωση, ονομαστικής πίεσης 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 
 
 Άρθρο 78 ΝΑΥΔΡ 13.15.01.06 Ονομαστικής διαμέτρου DN150mm 

 

 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 270,00 
(Ολογράφως) : ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

 
 
 
 Άρθρο 7 9  
ΣΧ. ΝATHE 8751.2.8 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και θεμελιακής γείωσης 
του αντλιοστασίου 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 42 100% 

 
Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και θεμελιακής γείωσης όπως αποτυπώνεται στα 
σχέδια της μελέτης και στα λοιπά τεύχη, πλήρως εγκατεστημένης. 
(1τεμ) 

 
 ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) : 700,00 

(Ολογράφως) : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ 
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 
 

ΝΑΥΔΡ 9.10  Παραγωγή, μεταφορά , διάστρωσ η, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος  

 
Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον 
δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 

 
Επισημαίνεται ότι η κατασκευή των καλουπιών επιμετράτε ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
ΝΕΤ ΥΔΡ. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

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

 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο 
για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται 
εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
του έργου. 

 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, 

το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, 
φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει 
προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 

 
ε. Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  πρόσθετη  επεξεργασία  διαμόρφωσης  δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος 
των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων 
τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο 
ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν 
τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της 
κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης 
του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
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01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του 
έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από 
την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη 
συνθέσεως. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 
 Άρθρο 80 (ΝΑΥΔΡ 9.10.03)  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Εβδομήντα επτά 

Αριθμητικώς: [77,00] 
 
 
 
 Άρθρο 81 (ΝΑΥΔΡ 9.10.04)  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Ογδόντα δύο 

Αριθμητικώς: [82,00] 

 

 

Άρθρο 82 (ΝΑΥΔΡ 9.10.07)  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6331 
 

 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Εκατόν τρία 

Αριθμητικώς: [103,00] 
 
 
 
 Άρθρο 83 (ΝΑΥΔΡ 9.26) Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 
υδραυλικών έργων  

 
Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311 

 
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, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, 
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα 
σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος 
οπλισμός σκυροδεμάτων" 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράτε σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 
Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα 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 διάμετρο, 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. 
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Ονομ. 

διάμετρος 
(mm) 

Πεδίο εφαρμογής  

 
Ονομ. 

διατομή 

(mm
2
) 

 

 
Ονομ. 
μάζα/ 
μέτρο 
(kg/m) 

 
 
Ράβδοι 

 

Κουλούρες και 
ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο- 
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 
5,5      23,8 0,187 
6,0      28,3 0,222 
6,5      33,2 0,260 
7,0      38,5 0,302 
7,5      44,2 0,347 
8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 
12,0      113 0,888 
14,0      154 1,21 
16,0      201 1,58 
18,0      254 2,00 
20,0      314 2,47 
22,0      380 2,98 
25,0      491 3,85 
28,0      616 4,83 
32,0      804 6,31 
40,0      1257 9,86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στην τιμή μονάδας, 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 την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, 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 χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με 
την μελέτη. 

 
 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Μηδέν και ενενήντα οχτώ 

Αριθμητικώς: [0,98] 
 
 
 
 Άρθρο 84 (ΝΑΥΔΡ 9.01)  Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής 
διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κλπ. σε 
οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις 
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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 όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση 
των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες από την μελέτη διαστάσεις, ανοχές 
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. 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 φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- 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 καθοριζομένου 

από την 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 επιφάνεις του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

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

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. 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: Οχτώ και είκοσι 

Αριθμητικώς: [8,20] 
 
 
 
 Άρθρο 85 (ΝΑΥΔΡ 10.27) Επικολλούμενες ελαστικέ ς ταινίες στεγάνωσης αρμών 
μεγάλου εύρους, από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, πάχους 1,00 mm και πλάτους 
250 mm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6373 

 
Εξωτερική σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα μεγάλου εύρους με επικόλληση 
ελαστικής ταινίας από ινοπλισμένα συνθετικά υλικά, υψηλής αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις, 
χημική δράση και υπεριώδη ακτινοβολία, ενδεικτικού τύπου Hypalon ή αναλόγου, πάχους 1,00 mm 
και πλάτους 250 mm. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

• η προμήθεια της ελαστικής ταινίας στεγάνωσης υψηλής αντοχής και των υλικών 
συγκόλλησής της στην επιφάνεια του σκυροδέματος 

• ο επιμελής καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος εκατέρωθεν του αρμού και του 
εσωτερικού του αρμού με χρήση πεπιεσμένου αέρα ή συρματόβουρτσας για την αφαίρεση 
σκόνης και τυχόν χαλαρών υλικών 

• η προετοιμασία του υλικού συγκόλλησης και η εφαρμογή της ταινίας, σύμφωνα με τις 
οδηγίες του προμηθευτή 
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• τα τυχόν απαιτούμενα ικριώματα για την προσέγγιση στην θέση εφαρμογής 

• ο καθαρισμός και επεξεργασία (ενεργοποίηση) των άκρων της ταινίας με συμβατό προς την 
σύνθεσή της διαλύτη - ενεργοποιητή 

• η τοποθέτηση της μεμβράνης επί της στρώσης εποξειδικής ρητίνης με εκατέρωθεν 
"πάτημα" με κυλινδρικό ρολό από καουτσούκ πλάτους πέλματος 40 mm, αφήνοντας σχετικά 
χαλαρό το μέσον της ταινίας ώστε να πάρει την μορφή ανοικτού ‘’Ώ’’. 

• δεύτερη επάλειψη με εποξειδική πάστα, σε πλάτος 5 cm εκατέρωθεν, για τον εγκιβωτισμό των 
απολήξεων της μεμβράνης στη ρητίνη, αφήνοντας το μέσο της ταινίας ελεύθερο από 
οποιαδήποτε επικάλυψη. 

 
Σε περίπτωση τοποθέτησης ταινίας διαφορετικού πάχους ή πλάτους η τιμή του παρόντος 
άρθρου προσαρμόζεται αναλογικά προς την διατομή της ταινίας (πλάτος x πάχος). 

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένης ταινίας (μμ) 1,00 / 250 mm 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως : Είκοσι πέντε και ογδόντα 

Αριθμητικώς : [25,80] 
 

 

 Άρθρο 86 (ΝΑΟΙΚ 71.22) Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122 
 
Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις 
τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σεύψος 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 : Δέκα τέσσερα 

Αριθμητικώς : [14,00] 

 Άρθρο 87 (ΝΑΟΙΚ 79.05) Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγνωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές ρητίνες 
εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολό, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή ανάλογα με τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της επιφανείας επαλείψεως και το τυχόν 
απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), αν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή 
του υλικού. 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βασικού υλικού χωρίς τον σκληρυντή μετρούμενο προ της 
επαλείψεως 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως : Εννέα και πενήντα 

Αριθμητικώς : [9,50] 
 
 
 
ΥΔΡ 10.10 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσει ς επιφανειών σκυροδέματος  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6401 
 
Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την 
προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών και 
Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός εμποτισμός, 
επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 που φέρουν 
σήμανση CE. 
Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, ο επιμελής καθαρισμός 
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της επιφανείας του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η εφαρμογή 
των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας 

 
 
 Άρθ ρο 88 (ΝΑΥΔΡ 10.10.01)  Προστατευτική βαφή επιφανειών σκυροδέματος , 

σιλοξανικής/σιλανικής βάσεως διαπερατή από υδρατμούς και αδιαπέρατη από 
το νερό και το CO2, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δέκα τέσσερα και σαράντα 

Αριθμητικώς: [14,40] 
 
 
 

ΝΑΟΙΚ 32.05  Σκυροδέματα μικρών έργων  
 
Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος 
ή αυτοκινούμενες μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού 
επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την 
μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία ανάμιξης, οι πάσης 
φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου 
από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα 
θεωρούνται τα έργα με ημερήσια απαίτηση μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες 
ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με βάση το άρθρο 32.02. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (). 

 
 Άρθρο 89 (ΝΑΟΙΚ 32.05.04)  Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3214 

 

 ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν έξι  

Αριθμητικώς: [106,00] 
 

 Άρθρο 90 (ΝΑΟΙΚ 38.02) 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] 
 
 
 
 
 Άρθρο 91 (ΝΑΟΙΚ 64.48) Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή  

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6448 

Συρματόπλεγμα ρομβοειδούς οπής, διαστάσεων 2,5 cm και βάρους 1.0 kg/m2 τοποθετημένο 
σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτόμενης επιφανείας περιφράγματος. 
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 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Τρία και πέντε 

Αριθμητικώς: [3,05] 
 
 
 Άρθρο 92 (ΝΑΟΙΚ 62.24)  Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγμένε ς 

 
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 93 (ΝΑΟΙΚ 64.41) Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" 
ή "T" 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6441 
 
Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, 
καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών πρόσδεσης, 
πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από 
σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του). 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

 
 ΕΥΡΩ  Ολογράφως: Δύο και εβδομήντα 

Αριθμητικώς: [2,70] 
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