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11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, 

που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται 

στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 

όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. 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, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  
 

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας 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 λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. 

και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 
 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., 

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, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), 

νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές 
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ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, 

εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών 

οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται 

για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
  

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και 

λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους 

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

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 
 

1.1.6 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. 
 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, εφ’ 

όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, κλπ, 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 Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  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)  Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Οταν 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. 
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1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 
 

1.1.9 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  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε 

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

σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
 

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην στην μελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς 

όρους δημοπράτησης  (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 
 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού 

και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή 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 Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.  
 

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

1.1.12 Οι δαπάνες προμηθείας 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 Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.   
 

1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 
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(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),  

(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, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(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 κλπ.). 
 

1.1.14 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 απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή 

τις αρμόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη 

του έργου.  
 

 (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, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

 

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών 

αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την 
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προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες 

κατασκευές κ.ο.κ.), 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 οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 

[ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του 

έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου 

Έργου και παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.16 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 επρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  

1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη). 

 

1.1.18 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.   

 

1.1.19 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 οσο 

και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού 

και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι 

δαπάνες για την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από 

οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 

ορίζεται. 

 

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 
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1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 

του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 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.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

1.1.23 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 Εργου. 

 

1.1.24 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 κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για 

τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών  

κατασκευής του Εργου (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 ακαταλλήλων προϊόντων 

εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 

κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των 

χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς 

όρους. 

 

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

έργων κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 



ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 

10 

1.1.28 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 ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 

1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 

Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 

προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του 

Αναδόχου στο Εργο μέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές 

μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα 

τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 

όρους δημοπράτησης του Εργου. 

 

1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 

εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 
 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση, 
  

(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. 
 

1.1.33 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή. 
 

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως 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.λ.π. , 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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 

(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 

Έργου. 
 

1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα 

με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι 

δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα 

με το ακόλουθο παράδειγμα: 
 

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 

PVC, GRP κλπ 
 

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 

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. 
 

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

Τιμολογίου 
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Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της 

καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

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 κακής 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 

 

Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής των άρθρων του 

παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά 

τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε 

άλλη προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε 

εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

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

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται  και αναθεωρείται με βάση 

τον εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 

αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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22..  ΠΠΑΑΡΡΑΑΔΔΟΟΧΧΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟΥΥ  

• Για τη σύνταξη των Τιμών Εφαρμογής ελήφθησαν υπόψη τα ενιαία τιμολόγια του ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. 

(ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013)  

• Στο παρόν τιμολόγιο, όπου αναφέρεται εντός παρενθέσεως π.χ. (ΥΔΡ 2.01) παραπλεύρως του άρθρου 

εννοείται το αντίστοιχο άρθρο των εγκεκριμένων (προτύπων) ενιαίων τιμολογίων του 

ΥΠ.ΑΝ.ΑΝ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.. 

• Συμπληρωματικά ως προς την διατύπωση των άρθρων του τιμολογίου ισχύουν οι αντίστοιχες ΕΤΕΠ 

και οι λοιποί όροι δημοπράτησης. 
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33..  ΤΤΙΙΜΜΕΕΣΣ  ΕΕΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΗΗΣΣ  

 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ - ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ - 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ - ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

Άρθρο Α1 (ΥΔΡ 2.01)  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 

αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση    

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την σταλία 

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα από τις 

εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό 

προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  
 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και σαράντα πέντε λεπτά 

 Αριθμητικώς: 2,45 

 

 

Άρθρο Α2 (ΥΔΡ 2.02) Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 

άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6072 

Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με την σταλία 

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα από τις 

εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την 

προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας 

κατασκευής (κατά περίπτωση),  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δύο και πενήντα λεπτά 

             Αριθμητικώς:  2,50 

 

 

Άρθρο  Α3  (ΥΔΡ 3.10.01.01)  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και των 

εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 

οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική 

υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με 

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

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

με αρμοκόφτη. 

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

εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 

άλλως στην μελέτη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η 

μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι 

δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε 

είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 

ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

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

εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της 

διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, 

ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
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ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Έξι και πενήντα λεπτά 

             Αριθμητικώς:  6,50 

 

 

 

Άρθρο  Α4  (ΥΔΡ 3.11.01.01)   Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, 

για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6082.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  συμπεριλαμβανομένων και 

των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε 

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

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

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

για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με 

υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  

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

με αρμοκόφτη. 

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

εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται 

άλλως στην μελέτη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), η 

μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι 

δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 

εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε 

είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 

ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.   

 

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

εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της 

διαχείρισης των προϊόντων. 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο σκυρόδεμα 

στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων 

από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
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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. 

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

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ 

             Αριθμητικώς:  25,00 

 

 

 

Άρθρο  Α5  (ΥΔΡ 3.12) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων 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 Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά 

μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με 

άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον 

υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 

υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 

εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα 

του Τιμολογίου. 

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

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαπέντε ευρώ 

           Αριθμητικώς: 15,00 

 

 

Άρθρο  Α6  (ΥΔΡ 3.13) Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 

πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό συνθήκες 

περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 

ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή 
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υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 

και δεν είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού.  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 m, μετά 

από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ 

           Αριθμητικώς: 4,00 

 

 

Άρθρο  Α7  (ΥΔΡ  3.16) Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο απόθεσης, 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων"και 

τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση με 

διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην περιοχή 

του αποθεσιοθαλάμου. 

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι λεπτά 

             Αριθμητικώς:  0,20 

 

 

 

Άρθρο  Α8  (ΥΔΡ 5.07) Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων 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. 
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γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού 

έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην 

σωληνογραμμή. 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία και δέκα λεπτά 

           Αριθμητικώς: 13,10 

 

 

Άρθρο  Α9  (ΥΔΡ 5.05.01) Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

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 στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και 

χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με 

την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 

βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 

95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής 

του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δώδεκα ευρώ 

           Αριθμητικώς: 12,00 
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Άρθρο  Α10  (ΥΔΡ 4.09) Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 

οδοστρώματος, ήτοι: 

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

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

3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 

συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη        

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων 

για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για 

την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο 

καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών 

συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαοκτώ ευρώ 

           Αριθμητικώς: 18,00 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΟΠΛΙΣΜΟΙ- ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Άρθρο  Β1  Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, 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 0,30m, 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 του έργου 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 Β1.1  (ΟΙΚ 20.05.01)     σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-2124 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ  

Αριθμητικώς:  4,00 

 

Άρθρο Β1.2  (ΟΙΚ 20.05.02)   σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά- κροκαλοπαγή,                          

                                                 χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών  

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-2127 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Είκοσι πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς:  25,00 

 

 

Άρθρο  Β2  (ΟΙΚ 20.10) Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων   

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162  

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή τμημάτων αυτών, 

σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση 

κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 

"Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο αστερίσκος [*], ο 

οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου.  
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ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερα ευρώ 

           Αριθμητικώς: 4,00 

 

 

Άρθρο  Β3  (ΟΙΚ 20.30) Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 

εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος.  

 

       

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα λεπτά 

           Αριθμητικώς: 0,80 

 

 

 

Άρθρο  Β4  Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με 

χρήση αντλίας ή πυργογερανού 

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση 

με χρήση αντλίας σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και 

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 
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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. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία 

περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 

της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 

Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται 

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των 

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου 

αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του 

σκυροδέματος (βαρέλας), η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας 

σκυροδέματος και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την 

θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και 

τρούλους. 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

από την μελέτη διαστάσεις  

 

Άρθρο Β4.1  (ΟΙΚ 32.01.03)     Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
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Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3213 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Εβδομήντα πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς:  75,00 

 

Άρθρο Β4.2  (ΟΙΚ 32.01.03)     Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΟΙΚ-3215 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Ενενήντα ευρώ  

Αριθμητικώς:  90,00 

 

 

 

 

Άρθρο  Β5  (ΟΙΚ 38.20.02) Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 

κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 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 επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν 

οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα 

του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 

τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται 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 καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α 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 

 
Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, 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 αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη 

του έργου προβλέπετει 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). 
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• 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: Ενενήντα πέντε λεπτά 

           Αριθμητικώς: 0,95 
 

 

 

 

Άρθρο  Β6  (ΟΙΚ 38.03) Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3816  

Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών (πλακών, δοκών, πλαισίων, φατνωμάτων, στύλων, πεδίλων, 

υπερθύρων, κλιμάκων κλπ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, αλλά σε ύψος του πυθμένα του 

ξυλοτύπου μέχρι +4,00 m από το υποκείμενο δάπέδο εργασίας, 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) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατέσσερα ευρώ 

           Αριθμητικώς: 14,00 

 

 

Άρθρο  Β7  (ΟΙΚ 79.21) Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης 

υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7921  
 

Τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους χαρακτηριστικών 

εκάστου των ως άνω υλικών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που καθορίζονται στις 

εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

           Αριθμητικώς: 1,20 
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Άρθρο  Β8  (ΥΔΡ 9.10.04) Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6327 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις 

του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, εφόσον 

πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών 

(αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται 

στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και 

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη 

της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του 

Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά 

περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή προσωρινής) 

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

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

η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν 

υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. 

βιομηχανικό δάπεδο). 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των κατασκευών 

από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία 

εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή 

περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της 
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κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, 

δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 

απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 

εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

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

από την μελέτη διαστάσεις. 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Ογδόντα ευρώ 

           Αριθμητικώς: 80,00 

  
 

Άρθρο  Β9  (ΥΔΡ 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 επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού. Εάν 

οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα 

του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της 

τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντασσονται 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 
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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 καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του 

μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

 
 

Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm2) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α 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.  



ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 

30 

• 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 προβλέπετει 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: Ενενήντα πέντε λεπτά 

           Αριθμητικώς: 0,95 

 

 
 

 

Άρθρο Β10 Λοιπές οικοδομικές εργασίες αντλιοστασίου 1 

Κωδικός Αναθεώρησης:  20% ΟΙΚ-4622.1 + 35% ΟΙΚ 7122 + 20% ΟΙΚ 7785.1 + 25% 6201 

Τιμή για το σύνολο των οικοδομικών εργασιών περάτωσης του αντλιοστασίου Α1 ,οι οποίες περιλαμβάνουν 

τα ακόλουθα: 

 

• Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου 

(μπατικοί τοίχοι): Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 

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

θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος παραδιδόμενο σε σιλό ή με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 

• Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα: Κατασκευή 

γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα κατηγορίας 

C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 0,06 m2, σε 

οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 

ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 

από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2). 
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• Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα: 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 σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και 

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

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

εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

• Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς: Προετοιμασία επιχρισμένων 

επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, καθαρισμός, λείανση με 

γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού 

μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα αλκάλια. 

 

• Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 

στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως: Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής 

διασποράς χρώματα ακρυλικής, ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, 

χωρίς προηγούμενο σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 

"Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".  

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος. 

Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

• Υαλοστάσια σιδηρά βάρους έως 10 kg/m2:  Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρού υαλοστασίου 

βάρους έως 10 kg/m2 από ποικίλες σιδηρές διατομές απλής, διπλής ή πολλαπλής επαφής, σταθερού 

ή κινητού και γενικά σιδηρές διατομές, υλικά και εξαρτήματα συγκόλλησης, στερέωσης, ανάρτησης 

και λειτουργίας και εργασία τοποθέτησης και στερέωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-

08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα". 

 

• Υαλοπίνακες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού, διαφανείς πάχους 6,0 mm: Υαλοπίνακες 

απλοί, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι με στόκο και καρφίδες ή μεταλλικούς 

συνδέσμους ή με πηχίσκους (ξύλινους ή μεταλλικούς) επί ξυλίνου ή μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

 

• Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης: Προμήθεια και τοποθέτηση 

μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-02-00 "Σιδηρά κουφώματα", με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με 

θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 mm, με πλήρωση από 
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ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m3, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή λαμαρίνα DKP πάχους 

τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία με δύο στρώσεις 

βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των εξαρτημάτων 

λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

 

• Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, 

επί τόπου του έργου με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία: Κατασκευή στοιχείων από δομικό 

χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή 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. 

 

• Οποιαδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό και οποιαδήποτε άλλη οικοδομική εργασία για την πλήρη και 

έντεχνη ολοκλήρωση και λειτουργία του αντλιοστασίου. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι επιμέρους Τεχνικές Προδιαγραφές των οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τα 

σχέδια της Μελέτης και τις επισημάνσεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας.  

 

Δεν περιλαμβάνονται οι εργασίες εκσκαφών, επιχώσεων, εξυγιαντικών στρώσεων, καθαιρέσεων, παραγωγής-

μεταφοράς-διάστρωσης-συμπύκνωσης και συντήρησης σκυροδέματος, κατασκευής ξυλοτύπων, 

στεγανοποίησης και προμήθειας και κατασκευής γεωυφάσματος διαχωρισμού. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας (m2) ανωδομής αντλιοστασίου.  

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Διακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

               Αριθμητικώς: 273,85 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ 

 

Άρθρο Γ1  Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 για την 

μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα 

αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (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 (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος 

του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με 

πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  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 (peelaable layer) οφείλουν να πληρούν 

όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς 

σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

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

σωλήνων, των 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 (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η 

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
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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, 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2011 

 

Άρθρο Γ1.1  (ΥΔΡ 12.14.01.24)   Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 

  Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6622.1 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 

Αριθμητικώς:  5,30 

 

Άρθρο Γ1.2  (ΥΔΡ 12.14.01.26)  Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 

  Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6622.1 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικώς:  8,80 

 

Άρθρο Γ1.3  (ΥΔΡ 12.14.01.27)   Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 

  Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6622.1 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά 

Αριθμητικώς:  12,60 

 

Άρθρο Γ1.4  (ΥΔΡ 12.14.01.29)   Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm 

  Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6622.2 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς:  17,90 

 

 

Άρθρο  Γ2 Πλέγμα σήμανσης υπογείων αγωγών αποχέτευσης πλάτους 25 έως 30cm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6373 
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Πλέγμα σήμανσης υπογείων αγωγών αποχέτευσης πλάτους 25 έως 30 cm. Προμήθεια, μεταφορά και 

τοποθέτηση ενός μέτρου μήκους δικτύου (πλέγματος) σήμανσης υπογείων αγωγών αποχέτευσης 

(βαρύτητας και καταθλιπτικούς). 

Εργασία πλήρως περαιωμένη. 

Τιμή ανά μέτρο (μμ) 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Πενήντα λεπτά 

             Αριθμητικώς: 0,50 

 

 

 

Άρθρο  Γ3  (ΥΔΡ 12.18.02)  Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χρήση 

χαλυβδοσωλήνων  με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο 

πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση με εποξειδική ρητίνη.    

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. 

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.  

 

Dονομ. 

(mm) 

Dεξωτ. 

(mm) 

πάχος 

(mm) 
kg/m  

Dονομ. 

(mm) 

Dεξωτ. 

(mm) 
πάχος (mm) kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57  Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 300 323.8 5.0 39.34  Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 400 406.4 4.5 44.64  Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 400 406.4 5.2 51.49  Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 500 508 5.0 62.07  Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 500 508 6.4 78.62  Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 600 609.6 5.6 83.48  Φ 1500 1524 10.0 373.66 



ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 

36 

Dονομ. 

(mm) 

Dεξωτ. 

(mm) 

πάχος 

(mm) 
kg/m  

Dονομ. 

(mm) 

Dεξωτ. 

(mm) 
πάχος (mm) kg/m 

Φ 600 609.6 7.1 105.72  Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 700 711.2 6.4 110.46  Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 700 711.2 8.0 138.84  Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 800 812.8 8.0 158.90  Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 800 812.8 9.5 188.74  Φ 2000 2032 14.3 712.11 

 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)   

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 

             Αριθμητικώς: 1,95 

 

 

 

Άρθρο  Γ4  (ΥΔΡ 12.19)  Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων  

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6630.1 

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων ελικοειδούς ραφής, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου που χρησιμοποιούνται για την 

κατασκευή των ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια των χαλυβδοσωλήνων, την 

μεταφορά επί τόπου, την κοπή τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των ειδικών τεμαχίων, την 

συγκόλληση και αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασμό στό όρυγμα 

για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου.  

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. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των σωλήνων 

που χρησιμοποιούνται. 

 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

             Αριθμητικώς: 3,20 
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Άρθρο  Γ5  (ΥΔΡ 12.20)  Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες  

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6651.1 

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό κατηγορίας 

P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως 

συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία). 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 

 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

             Αριθμητικώς: 4,70 

  

 

Άρθρο  Γ6  Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας: 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6630.1  

Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη 

μελέτη, ή με βάση μελέτη που θα εκπονηθεί με μέριμνα του Αναδόχου, αν αυτό προβλέπεται στα Συμβατικά 

Τεύχη του έργου.  

Οι μετρήσεις πεδίου και η μελέτη του συστήματος θα γίνεται από εξειδικευμένους Μηχανικούς με 

αποδεδειγμένη εμπειρία στα συστήματα καθοδικής προστασίας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά από 

σχετική πρόταση του Αναδόχου. 

 

Άρθρο Γ6.1 (ΥΔΡ 12.21.01)  Μετρήσεις ηλεκτροδυναμικού και αντίστασης εδάφους  

                            (εργασίες υπαίθρου και σύνταξη έκθεσης) 

Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Χίλια πενήντα ευρώ  

             Αριθμητικώς: 1050,00 

 

Άρθρο Γ6.2 (ΥΔΡ 12.21.02) Μελέτη συστήματος καθοδικής προστασίας  

Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Χίλια πενήντα ευρώ  

             Αριθμητικώς: 1050,00 

  

Άρθρο Γ6.3 (ΥΔΡ 12.21.03) Κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας  
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Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι άνοδοι, τα ηλεκτρόδια, οι γεφυρώσεις κλάδων του δικτύου, οι 

διατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας (μετασχηματιστές, ανορθωτές και όργανα ελέγχου εντός στεγανού κυτίου 

προστασίας ΙΡ 65) και κάθε υλικό και εργασία για την πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης σύμφωνα με 

την εγκεκριμένη μελέτη.  

Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Δύο χιλιάδες εκατό ευρώ  

             Αριθμητικώς: 2.100,00 

  

 

Άρθρο Γ7  (Β.Τ. 1)  Φρεάτια εκκένωσης  

Κωδικός Αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ-6327 + 50% ΥΔΡ-6651.1 

Για την πλήρη κατασκευή ενός φρεατίου εκκένωσης- με προκατασκευασμένο τσιμεντένιο φρεάτιο- σε 

οποιοδήποτε θέση του έργου και για οποιοδήποτε βάθος αγωγών.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των ακολούθων επί μέρους εργασιών: 

• οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

• οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, 

με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση 

• οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

• οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

• η προμήθεια των τμημάτων του προκατασκευασμένου φρεατίου (διακτύλιοι, λαιμός), συγκόλληση 

δακτυλίων, διαμόρφωση ροής πυθμένα, τσιμεντοκονία, επάλειψη με διπλή στρώση εποξειδικής 

ρητίνης,οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης 

• η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

• η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του καλύματος του 

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

• η προμήθεια των απαιτούμενων σωληνώσεων και ειδικών τεμαχίων  για τη σύνδεση του αγωγού 

του δικτύου με το φρεάτιο εκκένωσης, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 
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• η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα, πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο, η οποία θα συνοδεύεται 

από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 

• η προμήθεια του χυτοσιδηρού σωλήνα προέκτασης και του στέλεχος χειρισμού της δικλείδας 

μήκους 1,0  μ. 

• η προμήθεια του φρεατίου βανών τύπου ΕΥΔΑΠ 

• η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 

τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

• η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

• η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 

πεζοδρόμιο) 

• οποιοδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό καθώς και κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για 

την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Χίλια επτακόσια ογδόντα ευρώ 

               Αριθμητικώς: 1780,00 

 

 

Άρθρο Γ8  (Β.Τ. 2)  Φρεάτια αερεξαγωγού 

Κωδικός Αναθεώρησης:  50% ΥΔΡ-6329 +  50% ΥΔΡ-6311 

Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου αερεξαγωγου, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και για 

οποιοδήποτε βάθος αγωγών.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των ακολούθων επί μέρους εργασιών: 

• οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

• οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, 

με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση 

• οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

• οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
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• οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 

οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της 

Μελέτης   

• οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 

• η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

• η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του καλύματος του 

φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

• η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα 

• η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλίδα απομόνωσης 

• οι χαλύβδινες φλάντζες συγκόλλησης  

• τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης από ελατό χυτοσίδηρο 

• η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 

τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

• η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

• η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

• η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 

πεζοδρόμιο) 

• οποιοδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό καθώς και κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για 

την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τρεις χιλιάδες εκατόν εβδομήντα ευρώ 

               Αριθμητικώς: 3170,00 

 

 

 

Άρθρο  Γ9  (Β.Τ. 3)  Βαλβίδα αποκλεισμού 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1 

Για την πλήρη κατασκευή μίας βαλβίδας αποκλεισμού καταθλιπτικού αγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του 

έργου και για οποιοδήποτε βάθος αγωγών.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισμού και μέσων για την 

εκτέλεση των ακολούθων επί μέρους εργασιών: 
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• οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

• οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, 

με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 

φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 

απόσταση 

• οι απαιτούμενες καθαιρέσεις – αποξηλώσεις 

• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

• η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

• η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 

πεζοδρόμιο) 

• Η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλέιδα 

• Το φρεάτιο βανών τύπου ΕΥΔΑΠ 

• η προμήθεια του χυτοσιδηρού σωλήνα προέκτασης και του στέλεχος χειρισμού της δικλείδας 

μήκους 1,0  μ. 

• οποιοδήποτε άλλο υλικό και μικροϋλικό καθώς και κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για 

την πλήρη ολοκλήρωση της βαλβίδας διακοπής, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένης βαλβίδας αποκλεισμού (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική 

διάμετρο του καταθλιπτικού αγωγού ως εξής: 

 

Άρθρο Γ9.1  (Ν.Τ. 3.1)      Βαλβίδα αποκλεισμού αγωγού D250 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Εννιακόσια ογδόντα πέντε ευρώ 

Αριθμητικώς:  985,00 

 

Άρθρο Γ9.2  (Ν.Τ. 3.2)      Βαλβίδας αποκλεισμού αγωγού D140 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Πεντακόσια τέσσερα ευρώ 

Αριθμητικώς:  504,00 

 

Άρθρο Γ9.3  (Ν.Τ. 3.3)      Βαλβίδας αποκλεισμού αγωγού D110 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τετρακόσια σαράντα εννέα ευρώ 

Αριθμητικώς:  449,00 

 

Άρθρο Γ9.4  (Ν.Τ. 3.4)      Βαλβίδας αποκλεισμού αγωγού D90 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τριακόσια εξήντα τρία ευρώ 

Αριθμητικώς:  363,00 
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Άρθρο Γ9.5  (Ν.Τ. 3.5)      Βαλβίδας αποκλεισμού αγωγού D63 

  ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τριακόσια τριάντα τρία ευρώ 

Αριθμητικώς:  333,00 

 

 

 

Άρθρο  Γ10        Πυροσβεστικός κρουνός 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6623 

Για την προμήθεια, µμεταφορά και  σύνδεση ενός πυροσβεστικού κρουνού δύο λήψεων 100χστ. το οποίο θα 

πληρεί τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  

Στην τιµή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες και τα µικροϋλικά για την πλήρη κατασκευή του 

κρουνού έτοιµου προς λειτουργία. 

Αναλυτικότερα, περιλαμβάνονται:  

• ο πυροσβεστικός κρουνός δύο λήψεων 2 ½ in η κάθε µία, µε πώµα και σπύρωµα, αντιπαγετική τάπα 

εκκένωσης, κλπ.  

• το ευθύγραµµο φλατζωτό στέλεχος ανάλογου ύψους χαλύβδινο ή χυτοσιδηρό.  

• η πεδιλωτή χυτοσιδηρά καµπύλη 90 µοιρών και το σώµα στερέωσης από σκυρόδεµα.  

• οι απαιτούμενες εκσκαφές και επιχώσεις,  

• ο αγωγός σύνδεσης µε το σωλήνα του δικτύου,  

• η δικλείδα διακοπής (πλήρης εγκατάσταση) 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρους κατασκευασμένου κρουνού.  

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τετρακόσια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώς: 450,00 



ΟΜΑΔΑ Ε: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ 

Άρθρο Ε1 Υποβρύχια αντλητικά συγκροτήματα 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 κατά 50% και ΗΛΜ 81 κατά 50% 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σε αντλιοστάσιο, ενός πλήρους κατακόρυφου αντλητικού 

συγκροτήματος παροχής 140μ3/ω σε μανομετρικό ύψος 146,50μΣΥ, που περιλαμβάνει αντλία, τριφασικό 

στεγανό ηλεκτροκινητήρα βραxυκυκλωμένου δρομέα, σύνδεσμο σύνδεσης αυτών, κατακόρυφη στήλη για 

βάθος τοποθέτησης μέχρι 5,0μ (όπου απαιτείται), μανόμετρα και χυτοσιδηρά βάση έδρασης και γενικά κάθε 

αναγκαίο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία του 

συγκροτήματος όπως στα συμβατικά τεύχη και σχέδια της μελέτης προδιαγράφεται και φαίνεται. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

Άρθρο Ε1.1 Κατακόρυφο εμβαπτιζόμενου τύπου αντλητικό συγκρότημα 140μ3/ω σε 

μανομετρικό ύψος 146,50μΣΥ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι οκτώ χιλιάδες  

Αριθμητικώς: 28.000,00 

 

Άρθρο Ε1.2 Κατακόρυφο αντλητικό συγκρότημα επιφάνειας 12,70μ3/ω σε μανομετρικό 

ύψος 24,00μΣΥ 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια οκτακόσια  

Αριθμητικώς: 1.800,00 

 

 

Άρθρο Ε2 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλείδας με ωτίδες και 

με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλείδες χυτοσιδηρές 

συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η 

δοκιμή λειτουργίας. 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας. 

 

Άρθρο Ε2.1                                       Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN50  

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν είκοσι επτά ευρώ 

Αριθμητικώς: 127,00 

 

Άρθρο Ε2.2                                   Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN80 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ  

Αριθμητικώς: 173,00 
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Άρθρο Ε2.3 (ΥΔΡ 13.03.01.05)         Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN150 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια σαράντα ευρώ  

Αριθμητικώς: 240,00 

 

Άρθρο Ε2.4 (ΥΔΡ 13.03.03.03)         Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN100 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς: 300,00 

 

Άρθρο Ε2.5 (ΥΔΡ 13.03.03.05)         Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN150 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια πενήντα ευρώ  

Αριθμητικώς: 350,00 

 

Άρθρο Ε3 Βαλβίδες αντεπιστροφής  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου ελαστικής 

εμφράξεως. 

Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης.  

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης 

(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε 

στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας. 

 

Άρθρο Ε3.1 Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN50 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Εκατόν σαράντα έξι ευρώ 

Αριθμητικώς: 146,00 

 

Άρθρο Ε3.2 Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN80 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Διακόσια ενενήντα ευρώ 

Αριθμητικώς: 290,00 

 

Άρθρο Ε3.3 Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN150 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριακόσια ογδόντα τρία ευρώ 

Αριθμητικώς: 383,00 

 

Άρθρο Ε3.4 Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN250 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Χίλια ευρώ 
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Αριθμητικώς: 1.000,00 

 

 

Άρθρο Ε4      Ηθμός (φίλτρο) DN80 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ηθμού (φίλτρου) αναρρόφησης νερού από δεξαμενή, 

αποτελούμενο από σωλήνωση διάτρηση, ευθύγραμμου τμήματος κατασκευασμένο από χαλυβοέλασμα 

ποιότητας τουλάχιστον ST37-2 με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως (φλάντζα κλπ) και στερεώσεως, με τη 

δαπάνη δοκιμών βαφή και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

ΤΠΗΕ. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 

               Αριθμητικώς: 44,50 

 

 

Άρθρο Ε5 (Σχ. ΥΔΡ 12.18.02 & ΥΔΡ 12.19) Χαλυβδοσωλήνες αντλιοστασίου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-82 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση σωληνώσεως αποτελούμενης από ευθύγραμμο τμήμα 

κατασκευασμένο από χαλυβοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον ST37-2 με τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων 

(καμπύλες, ταυ, συστολές κλπ.) με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, με τη δαπάνη 

δοκιμών βαφή και εργασία για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΤΠΗΕ. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ). 

 

Άρθρο Ε5.1 Χαλυβδοσωλήνες αντλιοστασίου DN50 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκατρία ευρώ και είκοσι λεπτά 

Αριθμητικώς: 13,20 

 

Άρθρο Ε5.2 Χαλυβδοσωλήνες αντλιοστασίου DN80 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 

Αριθμητικώς: 21,20 

 

Άρθρο Ε5.3 Χαλυβδοσωλήνες αντλιοστασίου DN100 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 30,90 

 



ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 

46 

Άρθρο Ε5.4 Χαλυβδοσωλήνες αντλιοστασίου DN150 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 50,50 

 

 

Άρθρο Ε6 (ΥΔΡ 12.20)        Φλάντζες χαλύβδινες  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-83 

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό κατηγορίας 

P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, πλήρως 

συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία). 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

Άρθρο Ε6.1 Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN50 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 10,50 

 

Άρθρο Ε6.2 Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN80 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαέξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 16,70 

 

Άρθρο Ε6.3 Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN100 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 20,80 

 

Άρθρο Ε6.4 Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN100 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 20,80 

 

Άρθρο Ε6.4 Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN150 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τριάντα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 34,90 

 

Άρθρο Ε7   (ΥΔΡ 13.15.02.06) Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστική πίεσης PN 16 at, 

ονομαστικής διαμέτρου DN150  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1 
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 

τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-

05 " Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 

Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, 

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 

δοκιμών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Εκατόν εβδομήντα ευρώ  

               Αριθμητικώς: 170,00 

 

 

 

Άρθρο Ε8    Μετρητές παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου  

Κωδικός Αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής ηλεκτρομαγνητικού τύπου. 

Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα φέρουν αντισκωριακή 

προστασία. 

Οι μετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής τεκμηρίωσης 

(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε 

στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου μετρητή. 

 

Άρθρο Ε8.1 Ονομαστικής πίεσης 10 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN80 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς: 3.800,00 

 

Άρθρο Ε8.2 Ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN150 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Πέντε χιλιάδες είκοσι πέντε ευρώ  

Αριθμητικώς: 5.025,00 

 

 

Άρθρο Ε9     Πλωτηροδικλείδα ονομαστικής πίεσης 10atm, ονομαστικής διαμέτρου DN150  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-84 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση μιας γωνιακής δικλείδας φλαντζωτής χυτοσιδηράς ΡΝ10, η 

οποία λειτουργεί με τη βοήθεια πλωτήρα μέσω μοχλού, ρυθμιζόμενου του ύψους μεταξύ δικλείδας εντελώς 
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κλειστής - εντελώς ανοικτής. Περιλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, φορτοεκφόρτωση, 

μεταφορά επί τόπου του έργου καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις ΤΠΗΕ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Δύο χιλιάδες επτακόσια σαράντα ευρώ 

               Αριθμητικώς: 2.740,00 

 

 

Άρθρο Ε10      Ανυψωτικές διατάξεις, Χειροκίνητο βαρούλκο απλής μονοράγας, πλήρες, 

ανυψωτικής ικανότητας 1,5τον 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-63 

Ανυψωτικές διατάξεις κατασκευασμένες σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, πλήρως εγκατεστημένες, 

μετά του φορείου, με τα συστήματα κύλισης, πέδησης και ασφάλισης, τις εύκαμπτες καλωδιώσεις 

ηλεκτροδότησης και τα χειριστήρια λειτουργίας, φέρουσας ικανότητας, και ανοίγματος σύμφωνα με τα 

σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-08-03-00 "Γερανογέφυρες αντλιοστασίων". 

Οι ανυψωτικές διατάξεις θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (στατικοί υπολογισμοί, 

σχέδια λεπτομερειών και ηλεκτρικών συνδέσεων, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 

εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τιμή κατ’ αποκοπή (πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση) 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

               Αριθμητικώς: 3.800,00 

 

Άρθρο Ε11      Αεροφυλάκια 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-23 

Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συστήματος αντιπληγματικής προστασίας δικτύου υπό πίεση, 

αποτελούμενου από αεροφυλακιο, αεροσυμπιεστή, στόμια, υποδοχείς, υδροδείκτες, ασφαλιστικές δικλείδες, 

μανόμετρα, κρουνούς κλπ., σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-08-04-00 "Αεροφυλάκια 

αντλιοστασίων". 

Περιλαμβάνεται η προστατευτική βαφή και η εκτέλεση των δοκιμών. 

Η ως άνω διάταξη θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής 

τεκμηρίωσης (σχέδια λεπτομερειών, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης και 

συντήρησης, κατάλογο προσφερομένων ανταλλακτικών κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

 

Άρθρο Ε11.1 Αεροφυλάκιο ονομαστικής πίεσης 16 ατμ,  3,00μ3 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου συστήματος αντιπληγματικής προστασίας δικτύου. 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Εννιά χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

               Αριθμητικώς: 9.500,00 

 

Άρθρο Ε11.2 Αεροφυλάκιο μεμβράνης ονομαστικής πίεσης 10 ατμ,  0,50μ3 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου συστήματος ρύθμισης λειτουργίας δικτύου. 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Εννιακόσια εξήντα ευρώ 

               Αριθμητικώς: 960,00 

 

 

 

Άρθρο Ε12        Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος 230/400V, 50 Hz, 12,5-15 kVA 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-58 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) τριφασικού 

εναλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, 12,5-15 kVA με κινητήρα Diesel, πλήρους με την 

δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής. 

Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του Η/Ζ με τον πίνακα 

μεταγωγής και τη αποθήκη καυσίμων καθώς και οι σωληνώσεις απαγωγής καυσαερίων. 

Τα Η/Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (τεχνικά εγχειρίδια, διαγράμματα 

λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε 

στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

               Αριθμητικώς: 4.800,00 

 

 

Άρθρο Ε13        Καλωδίωση τοποθετημένη (ΝΥΥ) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου τύπου ΝΥΥ από ΔΕΗ σε πίνακα ή από πίνακα έως τους 

ηλεκτροκινητήρες, τις βοηθητικές καταναλώσεις του αντλιοστασίου ή δεξαμενής-αντλιοστάσιο, ορατό ή 

εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 

τσιμεντοκονίαμα, τακάκια πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα 

ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε 

στοιχείο του κριρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού και πλήρους 

εγκαταστάσεως. 



ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

 

50 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ). 

 

Άρθρο Ε13.1 Καλώδιο ΝΥΥ 4x2,5τ.χ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δέκα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 10,50 

 

Άρθρο Ε13.2 Καλώδιο ΝΥΥ 4x10,0τ.χ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 17,50 

 

 

Άρθρο Ε14        Καλωδιώσεις XLPE 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-47 

Προμήθεια και εγκατάσταση καλωδίου με μόνωση XLPE από τον μετασχηματιστή ή την ΔΕΗ μέχρι τον 

κεντρικό πίνακα του αντλιοστασίου και από εκεί μέχρι μερικό πίνακα ή ηλεκτροκινητήρα περιλαμβανομένων 

των εκσκαφών και επιχώσεων όπου απαιτείται, των συνδέσεων, προστατευτικών σωλήνων κλπ. για 

τοποθέτηση μέσα σε χαντάκι ή δάπεδο με προστασία τσιμεντοσωλήνα είτε επί τοίχου ή ιστού με κατάλληλη 

προστασία. 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μ). 

 

Άρθρο Ε14.1 Καλώδιο μονοπολικό, XLPE 1x120τ.χ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Δεκεπτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 17,90 

 

Άρθρο Ε14.2 Καλώδιο τριπολικό με ουδέτερο μειωμένης διατομής, XLPE 3x120+70τ.χ. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Σαράντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 

Αριθμητικώς: 49,50 

 

 

Άρθρο Ε15        Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσεως Αντλιοστασίου Α1 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-89 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πεδίου χαμηλής 

τάσεως του αντλιοστασίου, ηλεκτροδοτούμενο απ’ ευθείας από την ΔΕΗ, που περιλαμβάνει το γενικό πεδίο 

τροφοδοσίας των αντλητικών συγκροτημάτων με σύστημα ομαλής εκκίνησης (SOFT STARTER), τις γραμμές 

αντιστάθμισης, το πεδίο βοηθητικών καταναλώσεων, μετά πάντων των απαιτουμένων οργάνων και 

εξαρτημάτων, πλήρως συναρμολογημένου και συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις 
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περιλαμβανομένων των ακροπεδίλων (κως) συνδέσεως των καλωδίων μετά παντός απαιτουμένου 

εξαρτήματος, μικροϋλικού, δαπάνης ή εργασίας για την παράδοση και καλή λειτουργία σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Δεκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 

             Αριθμητικώς: 13.500,00 

 

 

 

Άρθρο Ε16        Γενικός Πίνακας Χαμηλής Τάσεως Αντλιοστασίου Α3 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-89 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός πλήρους μεταλλικού ηλεκτρικού πεδίου χαμηλής 

τάσεως του αντλιοστασίου, ηλεκτροδοτούμενο απ’ ευθείας από την ΔΕΗ, που περιλαμβάνει το γενικό πεδίο 

τροφοδοσίας των αντλητικών συγκροτημάτων με σύστημα ρύθμισης στροφών (INVERTER), το πεδίο 

βοηθητικών καταναλώσεων, μετά πάντων των απαιτουμένων οργάνων και εξαρτημάτων, πλήρως 

συναρμολογημένου και συνδεδεμένου προς τις τροφοδοτήσεις και καταναλώσεις περιλαμβανομένων των 

ακροπεδίλων (κως) συνδέσεως των καλωδίων μετά παντός απαιτουμένου εξαρτήματος, μικροϋλικού, 

δαπάνης ή εργασίας για την παράδοση και καλή λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Τεχνικών 

Προδιαγραφών. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τρείς χιλιάδες διακόσια ευρώ 

             Αριθμητικώς: 3.200,00 

 

 

Άρθρο Ε17        Αλεξικέραυνο – Γειώσεις αντλιοστασίου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 45 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων υλικών για συγκρότηση πλήρους 

εγκαταστάσεως αλεξικεραύνου - θεμελειακής γειώσεως αντλιοστασίου, δηλαδή αγωγών χαλκού, ταινιών 

χαλκού, στηριγμάτων, συνδετήριων εξαρτημάτων, για την κατασκευή της γειώσεως και τη σύνδεση όλων 

των μεταλλικών μερών με τη γείωση με κάθε απαιτούμενο μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία, ώστε η 

εγκατάσταση αντικεταυνικής προστασίας και γειώσεων να είναι πλήρης σύμφωνα με τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα σχέδια της Μελέτης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
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Άρθρο Ε17.1 Αλεξικέραυνο – Γειώσεις αντλιοστασίου Α1 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς: 4.500,00 

 

Άρθρο Ε17.2 Αλεξικέραυνο – Γειώσεις δεξαμενής-αντλιοστασίου Α3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς: 3.500,00 

 

 

Άρθρο Ε18        Φωτιστικό σώμα φθορισμού 2x58 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-59 

Για την προμήθεια, μεταφορά, πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση φωτιστικού σώματος φθορισμού επιμήκους 

βιομηxανικού τύπου με ανακλαστήρα, τύπου γωνιακού ή οροφής, για δύο λαμπτήρες. Περιλαμβάνονται το 

πηνίο, ο πυκνωτής και οι λαμπτήρες του φωτιστικού σώματος και κάθε άλλο απαραίτητο υλικό και 

μικροϋλικό απαραίτητο για την ηλεκτρολογική εγκατάσταση που αντιστοιχεί σε ένα φωτιστικό σώμα, όπως 

πίνακας καλώδια, σωλήνες, ρευματοδότες κλπ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τετρακόσια ευρώ 

             Αριθμητικώς: 400,00 

 

 

Άρθρο Ε19        Αρματούρα  στεγανή 100W 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-60 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση μιας στεγανής αρματούρας 100W με διαφανές 

κάλυμμα και λαμπτήρα 100W περιλαμβανομένης και της αντιστοιχούσας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Διακόσια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώς: 250,00 

 

 

Άρθρο Ε20        Φωτιστικό σώμα ασφαλείας  

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-59 
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Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 1 x 8W, με βάση από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες 

γυαλιού, κάλυμμα από πολυκαρβονικό πλαστικό, στεγανό (ΙΡ 65), και ενσωματωμένη διάταξη εφεδρικής 

τροφοδοσίας από μπαταρίες Ni−cd, πλήρες, σύμφωνα με την μελέτη, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους 

λοιπούς όρους δημοπράτησης. Δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση φωτιστικού, λαμπτήρων, παροχικών 

καλωδίων, οργάνων αφής, και της αναλογίας του πίνακα φωτισμού, σύμφωνα με τα σχέδια και μικροϋλικών 

στον τόπο του έργου και εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου, μέτρησης και 

δοκιμών για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Τριακόσια ογδόντα ευρώ 

             Αριθμητικώς: 380,00 

 

 

Άρθρο Ε21        Σύστημα  αυτοματισμού  και  ελέγxου αντλιοστασίου 

Κωδικός Αναθεώρησης 25% ΗΛΜ-52, 25% ΗΛΜ-55, 25% ΗΛΜ-53, 25% ΗΛΜ-56 

Σύστημα αυτομάτου ελέγxου αντλιοστασίου, αποτελούμενο βασικά από πίνακα αυτοματισμού και ελέγxου 

εκκινήσεως και στάσεως των αντλιών με προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή, με σημάνσεις υπερεντάσεως 

κινητήρος, λειτουργίας αντλίας κλπ., τη σύνδεση προς την στάθμη ή πίεση αναρροφήσεως, τα συστήματα 

εκκίνησης-στάσης των αντλιών την ηλεκτροκίνητη δικλείδα, όπου προβλέπεται, το παροχόμετρο, τις 

σημάνσεις λειτουργίας και βλάβης, την δυνατότητα τηλεμετάδοσης σε Κέντρο Ελέγxου ορισμένων από τις 

ενδείξεις και σημάνσεις, περιλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων οργάνων, υλικών, καλωδιώσεων εκτός 

της καλωδιώσεως τηλεμετάδοσης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές, υλικά 

και μικροϋλικά και εργασία για την παράδοση του συστήματος αυτοματισμού σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Άρθρο Ε21.1 Σύστημα  αυτοματισμού  και  ελέγxου αντλιοστασίου Α1 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Είκοσι δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ  

Αριθμητικώς: 22.400,00 

 

Άρθρο Ε21.2 Σύστημα  αυτοματισμού  και  ελέγxου δεξαμενής-αντλιοστασίου Α3 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: Οκτώ χιλιάδες ευρώ  

Αριθμητικώς: 8.000,00 
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Άρθρο Ε22 (ΥΔΡ 13.22.02)   Διατάξεις μέτρησης στάθμης δεξαμενής χωρίς καταγραφικό όργανο 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-31 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση συστήματος μέτρησης στάθμης δεξαμενής με 

δυνατότητα ενσύρματης ή ασύρματης τηλεμετάδοσης στοιχείων. 

Περιλαμβάνεται ο αισθητήρας στάθμης, ο μετατροπέας σήματος (transducer), το όργανο ένδειξης στάθμης 

(χωρίς καταγραφικό), οι απαιτούμενοι ενισχυτές γραμμής, τα απαιτούμενα τροφοδοτικά, οι καλωδιώσεις 

τροφοδοσίας και δεδομένων, ή εναλλακτικά το σύστημα ασύρματης τηλεμετάδοσης (data logger) και η 

πλήρης εγκατάσταση, ρύθμιση και δοκιμές του συστήματος. 

Οι διατάξεις μέτρησης θα συνοδεύονται από έντυπα τεκμηρίωσης, με  μετάφραση και στην Ελληνική 

(διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες συναρμολόγησης, ρύθμισης  και συντήρησης 

κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου συστήματος 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Χίλια εννιακόσια ευρώ 

             Αριθμητικώς: 1.900,00 

 

 

Άρθρο Ε23        Μετρητής πίεσης 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-87 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός συστήματος μετρήσεως της πίεσης σε αγωγό με 

δυνατότητα τηλεμετάδοσης του σήματος στη θέση ελέγχου με τη βοήθεια καλωδίωσης χαμηλής τάσεως 

περιλαμβανομένου του ανιχνευτού πίεσης, του μετατροπέως, ενισχυτού εάν απαιτείται, των καλωδιώσεων 

τροφοδοσίας, του οργάνου ενδείξεως πίεσης ως και κάθε άλλο εξάρτημα, μικροϋλικό, δαπάνη ή εργασία για 

να είναι το σύστημα πλήρες σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ΤΠΗΕ. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώς: 1.450,00 

 

 

Άρθρο Ε24  (ΗΛΜ 65.10.30)        Καλωδίωση τηλεμετάδοσης στοιχείων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-48 

Καλωδίωση τηλεμετάδοσης με καλώδιο 2x6x0,8χστ τύπου Α-2Υ(L)2Y-ST, εντός χάνδακα, με σωλήνα 

προστασίας από πολυαιθυλένιο, DN 80 mm, PN 6 atm, ή γαλβανισμένο σωλήνα και με στηρίγματα όπου 

απαιτούνται. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του καλωδίου, των σωλήνων προστασίας και των πάσης φύσεως 

στηριγμάτων 

Τα φρεάτια έλξης ή διακλάδωσης, οι ειδικές μούφες συνδέσεως και τα στοιχεία ενδιάμεσης διακλάδωσης 

όπου προβλέπονται. 

Οι εργασίες τοποθέτησης των σωλήνων προστασίας, η έλξη των καλωδίων διαμέσου αυτών και οι 

απαιτούμενες πλέξεις και συνδέσεις του καλωδίου 

Δεν περιλαμβάνεται στην τιμή η εκσκαφή και η επανεπίχωση του ορύγματος. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίωσης (m)  

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Οκτώ ευρώ και πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώς: 8,50 

 

 

 

 

Άρθρο Ε25        Πυροσβεστήρας κόνεως 6 Χγρ. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-19 

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πλήρους επίτοιxου φορητού πυροσβεστήρα με 

εκτοξευτήρα. Ο πυροσβεστήρας θα είναι με γόμωση 6 xγρ ξηράς κόνεως, κατάλληλος για xρήση κοντά σε 

ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις δηλ. για πυρκαϊές Α, Β, C, Ε xαρακτηριζόμενος με το σύμβολο Pa και 

τα xρώματα Πράσινο (Α), Κόκκινο (Β), Μπλέ (C) και Κυανούν ανοικτό (Ε), σύμφωνα με το Ελληνικό 

Πρότυπο NHS 10/1971 και τα σήματα που συνιστά η N.F.P.A. Ο πυροσβεστήρας θα έxει ορατή ένδειξη της 

ετοιμότητας για xρήση ή της ανάγκης αναγόμωσής του. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  Εβδομήντα τρία ευρώ 

             Αριθμητικώς: 73,00 

 

 



ΔΗΜΟΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ  

Τιμολόγιο Μελέτης 
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Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η αντιστοίχηση των ΕΤΕΠ με τα ισχύοντα ΝΕΤ και όπου το 

αντικείμενο δεν καλύπτεται ή απαιτείται κάποια συμπλήρωση γίνεται παραπομπή στην αντίστοιχη 

Συμπληρωματική Προδιαγραφή που δίνεται στο Τεύχος των Συμπληρωματικών Γενικών Τεχνικών 

Προδιαγραφών. Στον Πίνακα 2 παρατίθενται στοιχεία των Εναρμονισμένων Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν 

ενταχθεί μέχρι σήμερα στο Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο βάσει των σχετικών ΚΥΑ (Παράρτημα 4 της Εγκυκλίου 

26/04-10-2012). 

Διευκρινίζεται ότι στον Πίνακα 1 που ακολουθεί η πρώτη στήλη αναφέρεται στο άρθρο του Τιμολογίου, η 

δεύτερη, η τρίτη και η τέταρτη στήλη δίνονται όπως το Παράρτημα 3 της Εγκυκλίου 26/04-10-2012 (και 

αντιστοιχούν στα ΝΕΤ) και η πέμπτη στήλη είναι η συμπληρωματική τεχνική προδιαγραφή που δίνεται στην 

Ε.Τ.Σ.Υ. όπου η ΕΤΕΠ πρέπει να τροποποιηθεί/συμπληρωθεί με βάση τις απαιτήσεις της μελέτης ή όπου το 

αντικείμενο δεν καλύπτεται με εγκεκριμένη ΕΤΕΠ. 

Σημειώνεται ότι στα τεύχη Συμπληρωματικών Τεχνικών Προδιαγραφών έργων Π/Μ και Η/Μ δίνονται και οι 

αντίστοιχοι Πίνακες Κατάργησης Προδιαγραφών και Αντικατάστασης με ΕΤΕΠ, οι οποίοι παραθέτουν τις 

χρησιμοποιούμενες ΕΤΕΠ και τις συμπληρώσεις τους. 

Μάνδρα, 03.08.2016 Συντάχθηκε, Κρητικός Ανδρέας Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με Γ’ βαθμό Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

Παναγιώτης Κανάκης Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με B’ βαθμό ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Με την αριθμό πρωτ. 238/ 2016 Απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής 

 

Μάνδρα, 03/08/2016 

 

Συντάχθηκε, 

 

Κρητικός Ανδρέας 
Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με Γ’ βαθμό 

 

Ελέγχθηκε & Θεωρήθηκε 

 

Παναγιώτης Κανάκης 

Πολ. Μηχ. ΠΕ3 με B’ βαθμό 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμό πρωτ. 238/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
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