
 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 18/2017 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

 

ΔΗΜΟΣ  ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Περιβάλλοντος 

Τμήμα Τεχνικών έργων και 

Συντήρησης Υποδομών  

 

ΕΡΓΟ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΒΛΑΒΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΑΠΟ   ΕΝΤΟΝΑ 

ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

 

  π/υ 

 

 

450.000,00 € 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

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 
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. 

 

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: 

 

(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 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. 

 



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. 

 
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. 
 

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 

 



 
 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] παραπλεύρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των, 
κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0.28   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

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

  

 - απόσταση < 5 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,18   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20 

 
 
Oι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου [*] των άρθρων του 
παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο 
που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται στην 
τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με [*], και αναθεωρείται με βάση τον εκάστοτε 
καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του 
μεταφορικού έργου). 

 
 



 
 



 

A.  ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
 
ΑΤ 1,1 
 
Άρθρο Α-2   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 
 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και 
ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, 
σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της 
θέσης εργασίας και των δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με 
το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με 
παρουσία νερών, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης 
σκληρότητας: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της μόρφωσης 
των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 
συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 
πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και 
υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της 
σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων στο 
έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε 
επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 
προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και 
διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση 
κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 



 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης 
οδοστρώματος" μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας 
Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης 
που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 90% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε 
μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή 
άλλους τοπικούς περιορισμούς.  
 
 
Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 
πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 
εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
παρόντος τιμολογίου. 

 
 
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. 
Διευκρινίζεται ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των 
προβλεπομένων από τη μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά  
 Αριθμητικά:     2,83€                 [*] 

 
 
Α.Τ. 1,2  
 

Άρθρο Α-3   ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΒΡΑΧΩΔΕΣ  
 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 
ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση 
υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά 
από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των 
ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, 
πυλώνες  και υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), 
με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-
00.  

 
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  
 



 ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση 
των πρανών και του πυθμένα τους, 

 για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  

 τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως 
με τις γενικές εκσκαφές της οδού 

 τεχνικών Cut & Cover 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και 
του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

 η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις 
απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, 
θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά 
των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. 
κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση 
των αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

 η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των 
γενικών εκσκαφών.  

 η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, 
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε 
απόσταση.  

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

 η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού 
εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 
οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 
απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 
εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του 
έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις 
για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς 
όρους του έργου. 

 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των 
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και 
στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον 
Ανάδοχο για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  
 



Άρθρο Α-3.3  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών 
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1133Α) 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: δέκα ευρώ και τριάντα τρία λεπτά  
 Αριθμητικά:        10,33€             [*] 

 
 
 
 
Α.Τ. 1,3  
 

Αρθρο  3.10  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  
 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
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. 
 
3.10.01  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής. 
 
3.10.01.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:     έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά  
  Αριθμητικώς:  6,70€  
 
 
Α.Τ. 1,4 
Αρθρο  3.10  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες  
 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
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. 
 
3.10.02  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 
3.10.02.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  εννέα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά    

  Αριθμητικώς:   9,63€[*] 
 
  
 

 Α.Τ. 1,5 
 
Αρθρο  3.11  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν 
ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης 
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 

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



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

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

επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στη μελέτη.   

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από 
άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος 
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται 
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
3.11.01  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής. 
 
3.11.01.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι πέντε ευρώ και οδόντα λεπτά  

  Αριθμητικώς:    25,80€  
 
 
 
 
Α.Τ. 1,6   
 

Αρθρο  3.11  Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή 
αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και 
περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για 
την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν 
ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με 
την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  



Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης 
αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 

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

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

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

επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στη μελέτη.   

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για 
κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του 
ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από 
άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος 
άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με 
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται 
από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την 
διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
3.11.02  Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 
3.11.02.01   Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι οχτώ ευρώ και σαράντα τρία 

λεπτά  

  Αριθμητικώς:    28,43[*] 
 
 

Α.Τ. 1.7 



 
Άρθρο 4.13  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη 
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων 
ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την 
φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση 
αναλυτική επιμέτρηση. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    είκοσι δύο ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά  
 Αριθμητικώς: 22,73€   [*]   

 
Α.Τ. 1,8  
 

Αρθρο 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6066 
  

Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί 
τόπου, χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. 
Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του 
μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η 
διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    σαράντα ένα λεπτά  

 Αριθμητικώς:    0,41€  
 
Α.Τ. 1,9 

 
 
Αρθρο 5.08  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή 

χειμάρρου. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1 
 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
 

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του 
έργου 

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



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

 

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    επτά ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά  

 Αριθμητικώς:7,83€  [*] 

 
 
Α.Τ. 2,1  

 
Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 

τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
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. 

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

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 
περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των 
σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 
12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 

 
 

 

12.14.01.06  Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   επτά ευρώ και εξήντα λεπτά  
  Αριθμητικώς:7,60€     

 
Α.Τ. 2,2  

12.14.01.41  Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   τρία ευρώ και τριάντα λεπτά  
  Αριθμητικώς:  3,30€   
 

Α.Τ. 2,3  
 

12.14.01.44  Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.1  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:  έξι ευρώ και δέκα λεπτά   



  Αριθμητικώς:  6,10€ 
 

Α.Τ. 2,4 
 

12.14.01.48  Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6622.2  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δέκα οχτώ ευρώ και σαράντα λεπτά  
  Αριθμητικώς:  18,40€   
 

 
Αρθρο 13.10 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 

τύπου 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
 
13.10.01  ονομαστικής πίεσης 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6653.1  
 

13.10.01.01  ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    τριακόσια πενήντα ευρώ  
           Αριθμητικώς:  350,00€    

 
Α.Τ. 2,6 

13.10.01.02  ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:  τριακόσια πενήντα πέντε ευρώ    
           Αριθμητικώς:    355,00€  

 
Α.Τ. 2,7  

 
 
Αρθρο 13.03  Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  

 
 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας 
με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 "Δικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 



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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 
13.03.01  Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  
 
13.03.01.01  ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    εκατόν πενήντα πέντε ευρώ  
           Αριθμητικώς:    155,00€  

Α.Τ. 2,8  
 
 13.03.01.02  ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    εκατόν εβδομήντα τέσσερα ευρώ  
           Αριθμητικώς:    174,00€  
 

Α.Τ. 2,9  
 

13.03.01.04  ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 
 

ΕΥΡΩ     Ολογράφως:    διακόσια ογδόντα έξι ευρώ  
           Αριθμητικώς:    286,00€ 

 
 

Α.Τ. 2,10  
 
 
  
Α.Τ. 2,17  
 Η4.8  Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12. 
 

Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

 

Άρθρο DN (ίντσες) 
Η4.8.8 Φ 3 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    δεκαπέντε ευρώ  
             Αριθμητικώς:   15,00€   

 
 
Α.Τ. 2,20  
 
Αρθρο 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). 
ΑΡΘΡΟ 12.20.01 Φ63           
Τιμή ανά ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    δέκα πέντε ευρώ  
                   Αριθμητικώς:   15,00€  
 
ΑΡΘΡΟ 12.20.02  Φ90 
Τιμή ανά ΤΕΜ 
ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    είκοσι πέντε ευρώ 
                   Αριθμητικώς:    25,00€  
 
ΑΡΘΡΟ 12.20.03 Φ125  
Τιμή ανά ΤΕΜ 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:   σαράντα ευρώ  
                   Αριθμητικώς:    40,00€  
 
 

 Α.Τ. 2,23  
Αρθρο 12.20 Φλάντζες ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ  

 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6651.1 
 

Φλάντζες ελαστικές, 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). 
 
ΑΡΘΡΟ 12.20.04 Φ50  
Τιμή ανά ΤΕΜ 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    πέντε ευρώ  
                   Αριθμητικώς:    5,00€  
 
Α.Τ 2,24  
ΑΡΘΡΟ 12.20.05  Φ63  
Τιμή ανά ΤΕΜ 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    έξι ευρώ  
                   Αριθμητικώς:    6,00€  
 

 
Α.Τ 2,25  
 
ΑΡΘΡΟ 12.20.09 Φ125  
Τιμή ανά ΤΕΜ 
 

ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    επτά ευρώ  
                   Αριθμητικώς:    7,00€  
 

  



Α.Τ. 2,33 
 
Η4.2  Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα  
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 12  
 

Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα 
μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
 

 
 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  : ΕΥΡΩ        Ολογράφως: εξήντα πέντε ευρώ      
                                                            Αριθμητικώς: 65,00€     
Α.Τ. 2,34 
 

 
 
 
 
 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  : ΕΥΡΩ        Ολογράφως:    ογδόντα ευρώ 80,00€  
 
Α.Τ.2,35   
 
ΠΡΣ Η3.1  Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως 
τύπου 
 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 5  
 

Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη 
ετικέτα), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, 
τοποθέτηση, σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, 
συστολές, ρακόρ κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
τιμολογίου.   
 

Άρθρο 
Ονομαστική 

διάμετρος 
(ίντσες) 

Η3.1.6 Φ 2'' 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  δέκα τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (14,50€) 
 
Α.Τ. 2,36 
 

Άρθρο 
Ονομαστική 
διάμετρος 
(ίντσες) 

Η4.2.8  Φ 3 

Άρθρο 
Ονομαστική 
διάμετρος 
(ίντσες) 

Η4.2.9  Φ 4 



ΥΔΡ Aρθρο 9.42  Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα 

της οδού  

Αρθρο αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7  

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, με όλα 
τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για τοποθέτηση υπό το 
κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. 

Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον 
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό στοιχείο 
βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος με στοιχείο 
διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων κατά ΕΛΟΤ EN 
13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο έδρασης του 
καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων.  

Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων (κανάλια 
ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι θα είναι 
προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική διάμετρο των 
σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων σε οποιοδήποτε 
ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου. 

Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης των 
διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω στεγανοποιητικού 
δακτυλίου. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την μελέτη 
διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους στεγάνωσης 
μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με τους αγωγούς 
εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την μελέτη). 

 Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με 
μηχανικά μέσα (με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι απαιτούμενες 
καθαιρέσεις – αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 

 Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους και 
εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 

 Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο 
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν 
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες 
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική απόληξη, με 
χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού.  



Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης 
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 

Επισήμανση: 

 τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την μελέτη 
ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου χυτής βάσεως, 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με τις 
αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά υποάρθρα 
του παρόντος.  

Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου άρθρου η τιμή 
του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο απαιτούμενο ύψος, από το 
αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος.  

 το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό κατασκευής) 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική 
διάμετρο (ID) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους 
στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου , ως εξής: 

 
 

9.42.02 Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 800 mm, με ύψος 
στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m,  δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως 
D 315 mm 

 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    πεντακόσια ενενήντα ευρώ  
Αριθμητικώς:    590,00€  
 
 
Α.Τ. 2,37 
 
Α.Τ. 3.1  
Αρθρο 3.17      Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054 
 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση 
κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ02-
04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’. 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η 
στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος 
(άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 20,0 m2 

παρειών ορύγματος.  

 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 
συνυπολογίζονται). 

 



Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως: τέσσερα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά    
 Αριθμητικώς:   4,23€  
 
 
 Α.Τ. 3.2  
Αρθρο 9.01   Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 
 

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

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

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές 
και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά   

 Αριθμητικώς:   8,20€   

 
Α.Τ. 3.3  
 
ΑΡΘΡΟ  11.01.02 Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 
 

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

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

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά  

  Αριθμητικώς:  2,90€   
 
 
Α.Τ. 3.4 
 
Αρθρο 9.10 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος  
 

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

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών 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 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. 
 

 
9.10.04 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20   
  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6327 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ογδόντα δύο ευρώ 
  Αριθμητικώς:   82,00€   
 

Α.Τ. 3.5.  



 
ΑΡΘΡΟ 9.10.05 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25   
  Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6329 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ογδόντα οχτώ ευρώ  
  Αριθμητικώς:   88,00€   

 
Α.Τ. 3.6  
 
Αρθρο 9.23  Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα  
 

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο σκυρόδεμα των 
διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε αναλογίες ανάμιξής τους 
αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών συνθέσεως.   
 

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 
 

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

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

ΕΝ 934-2 
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 

 
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή κάθισης 
του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη του ετοίμου 
σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται ιδιαιτέρως προς 
πληρωμή.  
 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης που 
καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές ποσότητες 
διαστρωθέντος σκυροδέματος. 
 
9.23.01 Επιταχυντές σκλήρυνσης σκυροδέματος, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.5  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ένα ευρώ και τρία λεπτά  
  Αριθμητικώς:   1,03€   

 
Α.Τ. 3.7 
 
ΑΡΘΡΟ 9.23.02Πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 



Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.2  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   εβδομήντα επτά λεπτά  
  Αριθμητικώς:  0,77€  
 
 
Α.Τ. 3.8. 
   
ΑΡΘΡΟ  
9.23.04 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6320.1  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   πενήντα δύο λεπτά  
  Αριθμητικώς:  0,52€ 
 
Α.Τ.3.9.  
 
Αρθρο 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 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. 
 
 



 
 

Πεδίο εφαρμογής 

Ράβδοι 
Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 
προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολλημένα 
πλέγματα και 
δικτυώματα 

Ονομ.  
διάμετρος 

(mm) 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

Ονομ. 
διατομή  
(mm2) 

Ονομ.  
μάζα/ 
μέτρο  
(kg/m) 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
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 οχτώ λεπτά  



 Αριθμητικώς:   0,98€  
 
Α.Τ. 3.10  

Αρθρο 10.10 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών 
σκυροδέματος  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6401 
 

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

  
 
10.10.03 Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών 

σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, 
κατηγορίας Α1/Α2 - Β1/Β2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-2, κατάλληλο για επαφή με 
πόσιμο νερό.    

 

ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά  

   Αριθμητικώς:   20,60€ 
 
 
Α.Τ. : 4.1                                           Αρθρο    ΑΤΗΕΝ8223.10.16 (ΙΔΙΟ) 

                                                                   Αναθεώρηση με ΗΛΜ80 
Αντλητικό Συγκρότημα 

Η αντλία πρέπει να είναι υποβρύχια. Το ενδεικτικό σημείο λειτουργίας είναι 40 m3/h στα 
237 m. Η ιπποδύναμη του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 20% μεγαλύτερη 
από την ισχύ της αντλίας. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές: 

 
Αντλία     Η  αντλία είναι φυγόκεντρη, πολυβάθμια, ακτινικής ροής, ικανή να διέλθει σε 
γεώτρηση διαμέτρου 8΄΄. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες της αντλίας είναι επικαλυμμένες με 
ειδική στρώση οικολογικής αντιδιαβρωτικής βαφής κατάλληλη για πόσιμο νερό. Τα 
χαρακτηριστικά της αντλίας επαληθεύονται και από τα διαγράμματα επίσημων δοκιμών του 
κατασκευαστή, οι οποίες διεξάγονται χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό κινητήρα 2 πόλων, σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9906 Grade 2.  O κατασκευαστής της αντλίας διαθέτει πιστοποιητικό 
ολικής ποιότητας ISO 9001.   

Αναρρόφηση  

Η αναρρόφηση της αντλίας είναι κατασκευασμένη από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά DIN 
1691 με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες και φέρει ειδικό λαβύρινθο 
για την απομάκρυνση της άμμου από τον άξονα της αντλίας και του ηλεκτρικού κινητήρα. 



Κατάθλιψη  

Η κατάθλιψη της αντλίας είναι κατασκευασμένη από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά DIN 1691 
με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες, φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής από χυτοσίδηρο και κοχλιοτομημένο καταθλιπτικό στόμιο DN G 3΄΄. 

Βαθμίδες Άντλησης – Οδηγά Πτερύγια 

Οι βαθμίδες της αντλίας περιλαμβάνουν σε ένα ενιαίο σώμα το οδηγό πτερύγιο της κάθε 
πτερωτής. Είναι κατασκευασμένες από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά DIN 1691 με 
φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες.  Η τέλεια συναρμογή μεταξύ των 
βαθμίδων εξασφαλίζεται με τη χρήση χαλύβδινων τιράντων.  

Πτερωτές  

Οι πτερωτές της αντλίας είναι ακτινικής ροής. Είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστική 
ρητίνη (fiber-glass) μεγάλης αντοχής στην άντληση νερού με στερεά, ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή λειτουργία της αντλίας ακόμα και με περιεκτικότητα άμμου 40g/m³.  

Η ροπή αδράνειας του μονοβάθμιου περιστρεφόμενου συστήματος είναι 0,001203 kgm² και  
αυξάνεται κατά 0,000156 kgm² για κάθε επιπλέον βαθμίδα. 

Άξονας  

Ο άξονας της αντλίας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420 και στα ακραία του σημεία φέρει ενίσχυση από 
χρωμιούχο ανοξείδωτο χάλυβα, εδράζεται σε ορειχάλκινα έδρανα κατάλληλου μεγέθους που 
φέρουν ειδικό σύστημα απομάκρυνσης της άμμου.  

Σύνδεσμος Σύνδεσης Αντλίας και Κινητήρα (Κόπλερ)  

Ο σύνδεσμος σύνδεσης της αντλίας με τον ηλεκτρικό κινητήρα είναι κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420 και στερεώνεται στο κατώτατο άκρο του 
άξονα της αντλίας με σφήνα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Φίλτρο – Προφυλακτήρας Καλωδίων 

Το φίλτρο αναρρόφησης και ο προφυλακτήρας των καλωδίων είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα και στερεώνονται πάνω στο σώμα της αντλίας με ανοξείδωτους κοχλίες.   

Κινητήρας      Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι εμβαπτιζόμενου τύπου, ικανός να διέλθει σε 
γεώτρηση διαμέτρου 8΄΄, κατάλληλος για μόνιμη και συνεχή λειτουργία εντός του ύδατος. Είναι 
τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, 50 Hz, διπολικός, υδρόψυκτος, 
υδρολίπαντος, βαθμού προστασίας IP 68 (κατά DIN 40050). Παράγει την πλήρη του ισχύ 
απροβλημάτιστα ακόμα και με αυξομειώσεις της ονομαστικής τάσεις του δικτύου που 
κυμαίνονται από +6% έως -10%, επίσης αποδίδει την πλήρη του ισχύ με θερμοκρασία 
αντλούμενου νερού έως 25°C. Οι αποδόσεις του ηλεκτρικού κινητήρα διασφαλίζονται από τις 
προδιαγραφές IEC 34-1.  O κατασκευαστής του ηλεκτρικού κινητήρα διαθέτει πιστοποιητικό 
ολικής ποιότητας ISO 9001.   

Στάτης 

Ο στάτης του ηλεκτρικού κινητήρα είναι διαιρούμενος σε 3 μέρη, πλούσιων διαστάσεων και 
βάρους, ώστε να απαιτεί μικρή ταχύτητα νερού διαβροχής (≈ 0,3 m/sec στην εξωτερική 
επιφάνεια του στάτη), έτσι ο κινητήρας έχει μεγάλες ανοχές στην υπερθέρμανση από κακές 
συνθήκες ψύξης, πτώση τάσης, υπερφόρτωση κλπ. Είναι επαναπεριελίξιμος - επισκευάσιμος και 
το εξωτερικό κέλυφος του στάτη είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα X5CrNi1810-
UNI 6900 ή AISI 304. Η εσωτερική θερμοκρασία του κινητήρα με την παραπάνω ταχύτητα 
νερού δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους 45ºC.  



Περιέλιξη  

Οι αγωγοί της περιέλιξης είναι κατασκευασμένοι από χαλκό, φέρουν στρώση μόνωσης από PVC 
και εξασφαλίζουν αντιστοιχία κλάσης μόνωσης επιπέδου Y. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι 
ικανός για να κάνει τουλάχιστον 8 εκκινήσεις-στάσεις σε διάστημα μιας ώρας.  

Ρότορας 

Ο ρότορας του ηλεκτρικού κινητήρα φέρει μπάρες χαλκού ώστε να εξασφαλίζει υψηλές 
ηλεκτρικές αποδόσεις, εναλλαξιμους τριβείς απο χρωμιούχο χάλυβα και έχει υποστεί δυναμική 
ζυγοστάθμιση. Ο άξονας του ρότορα (και κατά συνέπεια η οδόντωση) είναι κατασκευασμένος 
από ανοξείδωτο χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420. 

Έδρανα Στήριξης 

Η παραλαβή των ακτινικών φορτίων του ρότορα πραγματοποιείται από ορειχάλκινα έδρανα 
μεγάλων διαστάσεων, τα οποία στηρίζονται στα αντίστοιχα κουζινέτα κατασκευασμένα από 
χυτοσίδηρο GG25. Oρότορας στα ακραία του σημεία στήριξης φέρει επιπλέον ενίσχυση από 
ειδικούς εναλλάξιμους τριβείς (2 τριβείς στο άνω άκρο και 1 τριβέας στο κάτω άκρο) 
κατασκευασμένους από χρωμιούχο χάλυβα. Τα αξονικά φορτία παραλαμβάνονται από ειδικό 
υδρολίπαντο ωστικό έδρανο πολλαπλής ευστάθειας τύπου Michell. Τα πατίνια είναι 
κατασκευασμένα από υψηλής σκληρότητας ειδικό ορείχαλκο με πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής 
και το περιστρεφόμενο μέρος είναι κατασκευασμένο από ειδικό συνθετικό υλικό υψηλής 
αντοχής.  

Ψύξη - Λίπανση Ηλεκτρικού Κινητήρα 

Το υγρό ψύξης και λίπανσης του ηλεκτρικού κινητήρα είναι μείγμα μη τοξικής αντιδιαβρωτικής 
γλυκόλης προπυλενίου τύπου Dowcal 20 (30%) και καθαρού νερού (70%). Για να 
εξισορροπούνται οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που δρουν πάνω στον ηλεκτρικό κινητήρα 
εφαρμόζεται ειδική ελαστική μεμβράνη στο κάτω μέρος του κινητήρα που παραλαμβάνει τις 
ογκομετρικές αυξομειώσεις του υγρού ψύξης.   

Μηχανική Στεγανοποίηση 

Ο κινητήρας περιλαμβάνει ειδική διάταξη απομάκρυνσης της άμμου (τοποθετημένη στο ύψος της 
στεγάνωσης του άξονα) και είναι εφοδιασμένος με διπλό σύστημα στεγάνωσης, κατασκευασμένο 
από ειδικό ελαστικό με ενισχυμένο χαλύβδινο πλέγμα. 

Καλώδια Τροφοδοσίας 

Ο κινητήρας διαθέτει καλώδια τροφοδοσίας ενός κλώνου - μονού πυρήνα, ειδικής στεγάνωσης 
από συνθετικό ελαστομερές EPR κατάλληλο για πόσιμο νερό, πιστοποιημένο από την WRAS 
σύμφωνα με το πρότυπο BS 6920. Το καλώδιο τροφοδοσίας κάθε φάσης είναι κυλινδρικού 
σχήματος, φέρει ξεχωριστή και εντελώς ανεξάρτητη μόνωση ώστε να μπορεί να απομακρύνει τη 
θερμότητα αποτελεσματικά και να ψύχεται γρηγορότερα.     

 (1 τεμάχιο) 

Τιμή ενός τεμ. : Εξι χιλιάδες  Ευρώ.              (6.000,00) 
 
 
 
 
 

Α.Τ. : 4.2                                     Αρθρο    ΑΤΗΕΝ8223.10.16 (ΙΔΙΟ) 
                                                          Αναθεώρηση με ΗΛΜ80 
Αντλητικό Συγκρότημα 



Η αντλία πρέπει να είναι υποβρύχια. Το ενδεικτικό σημείο λειτουργίας είναι 36 m3/h στα 
335 m. Η ιπποδύναμη του ηλεκτροκινητήρα θα πρέπει να είναι τουλάχιστο 20% μεγαλύτερη 
από την ισχύ της αντλίας. Παρακάτω ακολουθούν αναλυτικές προδιαγραφές: 

Αντλία     Η  αντλία είναι φυγόκεντρη, πολυβάθμια, ακτινικής ροής, ικανή να διέλθει σε 
γεώτρηση διαμέτρου 8΄΄. Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες της αντλίας είναι επικαλυμμένες με 
ειδική στρώση οικολογικής αντιδιαβρωτικής βαφής κατάλληλη για πόσιμο νερό. Τα 
χαρακτηριστικά της αντλίας επαληθεύονται και από τα διαγράμματα επίσημων δοκιμών του 
κατασκευαστή, οι οποίες διεξάγονται χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό κινητήρα 2 πόλων, σύμφωνα 
με το διεθνές πρότυπο ISO 9906 Grade 2.  O κατασκευαστής της αντλίας διαθέτει πιστοποιητικό 
ολικής ποιότητας ISO 9001.   

Αναρρόφηση  

Η αναρρόφηση της αντλίας είναι κατασκευασμένη από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά DIN 
1691 με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες και φέρει ειδικό λαβύρινθο 
για την απομάκρυνση της άμμου από τον άξονα της αντλίας και του ηλεκτρικού κινητήρα. 

Κατάθλιψη  

Η κατάθλιψη της αντλίας είναι κατασκευασμένη από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά DIN 1691 
με φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες, φέρει ενσωματωμένη βαλβίδα 
αντεπιστροφής από χυτοσίδηρο και κοχλιοτομημένο καταθλιπτικό στόμιο DN G 3΄΄. 

Βαθμίδες Άντλησης – Οδηγά Πτερύγια 

Οι βαθμίδες της αντλίας περιλαμβάνουν σε ένα ενιαίο σώμα το οδηγό πτερύγιο της κάθε 
πτερωτής. Είναι κατασκευασμένες από φαιούχο χυτοσίδηρο GG 25 κατά DIN 1691 με 
φινιρισμένες επιφάνειες χωρίς φυσαλίδες ή άλλες ανωμαλίες.  Η τέλεια συναρμογή μεταξύ των 
βαθμίδων εξασφαλίζεται με τη χρήση χαλύβδινων τιράντων.  

Πτερωτές  

Οι πτερωτές της αντλίας είναι ακτινικής ροής. Είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστική 
ρητίνη (fiber-glass) μεγάλης αντοχής στην άντληση νερού με στερεά, ώστε να εξασφαλίζεται η 
σωστή λειτουργία της αντλίας ακόμα και με περιεκτικότητα άμμου 40g/m³.  

Η ροπή αδράνειας του μονοβάθμιου περιστρεφόμενου συστήματος είναι 0,001203 kgm² και  
αυξάνεται κατά 0,000156 kgm² για κάθε επιπλέον βαθμίδα. 

Άξονας  

Ο άξονας της αντλίας είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος, κατασκευασμένος από ανοξείδωτο 
χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420 και στα ακραία του σημεία φέρει ενίσχυση από 
χρωμιούχο ανοξείδωτο χάλυβα, εδράζεται σε ορειχάλκινα έδρανα κατάλληλου μεγέθους που 
φέρουν ειδικό σύστημα απομάκρυνσης της άμμου.  

Σύνδεσμος Σύνδεσης Αντλίας και Κινητήρα (Κόπλερ)  

Ο σύνδεσμος σύνδεσης της αντλίας με τον ηλεκτρικό κινητήρα είναι κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420 και στερεώνεται στο κατώτατο άκρο του 
άξονα της αντλίας με σφήνα κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα.  

Φίλτρο – Προφυλακτήρας Καλωδίων 

Το φίλτρο αναρρόφησης και ο προφυλακτήρας των καλωδίων είναι κατασκευασμένα από 
ανοξείδωτο χάλυβα και στερεώνονται πάνω στο σώμα της αντλίας με ανοξείδωτους κοχλίες.   

Κινητήρας      Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι εμβαπτιζόμενου τύπου, ικανός να διέλθει σε 
γεώτρηση διαμέτρου 8΄΄, κατάλληλος για μόνιμη και συνεχή λειτουργία εντός του ύδατος. Είναι 



τριφασικός, ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, 50 Hz, διπολικός, υδρόψυκτος, 
υδρολίπαντος, βαθμού προστασίας IP 68 (κατά DIN 40050). Παράγει την πλήρη του ισχύ 
απροβλημάτιστα ακόμα και με αυξομειώσεις της ονομαστικής τάσεις του δικτύου που 
κυμαίνονται από +6% έως -10%, επίσης αποδίδει την πλήρη του ισχύ με θερμοκρασία 
αντλούμενου νερού έως 25°C. Οι αποδόσεις του ηλεκτρικού κινητήρα διασφαλίζονται από τις 
προδιαγραφές IEC 34-1.  O κατασκευαστής του ηλεκτρικού κινητήρα διαθέτει πιστοποιητικό 
ολικής ποιότητας ISO 9001.   

Στάτης 

Ο στάτης του ηλεκτρικού κινητήρα είναι διαιρούμενος σε 3 μέρη, πλούσιων διαστάσεων και 
βάρους, ώστε να απαιτεί μικρή ταχύτητα νερού διαβροχής (≈ 0,3 m/sec στην εξωτερική 
επιφάνεια του στάτη), έτσι ο κινητήρας έχει μεγάλες ανοχές στην υπερθέρμανση από κακές 
συνθήκες ψύξης, πτώση τάσης, υπερφόρτωση κλπ. Είναι επαναπεριελίξιμος - επισκευάσιμος και 
το εξωτερικό κέλυφος του στάτη είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα X5CrNi1810-
UNI 6900 ή AISI 304. Η εσωτερική θερμοκρασία του κινητήρα με την παραπάνω ταχύτητα 
νερού δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τους 45ºC.  

Περιέλιξη  

Οι αγωγοί της περιέλιξης είναι κατασκευασμένοι από χαλκό, φέρουν στρώση μόνωσης από PVC 
και εξασφαλίζουν αντιστοιχία κλάσης μόνωσης επιπέδου Y. Ο ηλεκτρικός κινητήρας είναι 
ικανός για να κάνει τουλάχιστον 8 εκκινήσεις-στάσεις σε διάστημα μιας ώρας.  

Ρότορας 

Ο ρότορας του ηλεκτρικού κινητήρα φέρει μπάρες χαλκού ώστε να εξασφαλίζει υψηλές 
ηλεκτρικές αποδόσεις, εναλλαξιμους τριβείς απο χρωμιούχο χάλυβα και έχει υποστεί δυναμική 
ζυγοστάθμιση. Ο άξονας του ρότορα (και κατά συνέπεια η οδόντωση) είναι κατασκευασμένος 
από ανοξείδωτο χάλυβα X30Cr13-UNI 6900 ή AISI 420. 

Έδρανα Στήριξης 

Η παραλαβή των ακτινικών φορτίων του ρότορα πραγματοποιείται από ορειχάλκινα έδρανα 
μεγάλων διαστάσεων, τα οποία στηρίζονται στα αντίστοιχα κουζινέτα κατασκευασμένα από 
χυτοσίδηρο GG25. Oρότορας στα ακραία του σημεία στήριξης φέρει επιπλέον ενίσχυση από 
ειδικούς εναλλάξιμους τριβείς (2 τριβείς στο άνω άκρο και 1 τριβέας στο κάτω άκρο) 
κατασκευασμένους από χρωμιούχο χάλυβα. Τα αξονικά φορτία παραλαμβάνονται από ειδικό 
υδρολίπαντο ωστικό έδρανο πολλαπλής ευστάθειας τύπου Michell. Τα πατίνια είναι 
κατασκευασμένα από υψηλής σκληρότητας ειδικό ορείχαλκο με πολύ χαμηλό συντελεστή τριβής 
και το περιστρεφόμενο μέρος είναι κατασκευασμένο από ειδικό συνθετικό υλικό υψηλής 
αντοχής.  

Ψύξη - Λίπανση Ηλεκτρικού Κινητήρα 

Το υγρό ψύξης και λίπανσης του ηλεκτρικού κινητήρα είναι μείγμα μη τοξικής αντιδιαβρωτικής 
γλυκόλης προπυλενίου τύπου Dowcal 20 (30%) και καθαρού νερού (70%). Για να 
εξισορροπούνται οι εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις που δρουν πάνω στον ηλεκτρικό κινητήρα 
εφαρμόζεται ειδική ελαστική μεμβράνη στο κάτω μέρος του κινητήρα που παραλαμβάνει τις 
ογκομετρικές αυξομειώσεις του υγρού ψύξης.   

Μηχανική Στεγανοποίηση 

Ο κινητήρας περιλαμβάνει ειδική διάταξη απομάκρυνσης της άμμου (τοποθετημένη στο ύψος της 
στεγάνωσης του άξονα) και είναι εφοδιασμένος με διπλό σύστημα στεγάνωσης, κατασκευασμένο 
από ειδικό ελαστικό με ενισχυμένο χαλύβδινο πλέγμα. 

Καλώδια Τροφοδοσίας 



Ο κινητήρας διαθέτει καλώδια τροφοδοσίας ενός κλώνου - μονού πυρήνα, ειδικής στεγάνωσης 
από συνθετικό ελαστομερές EPR κατάλληλο για πόσιμο νερό, πιστοποιημένο από την WRAS 
σύμφωνα με το πρότυπο BS 6920. Το καλώδιο τροφοδοσίας κάθε φάσης είναι κυλινδρικού 
σχήματος, φέρει ξεχωριστή και εντελώς ανεξάρτητη μόνωση ώστε να μπορεί να απομακρύνει τη 
θερμότητα αποτελεσματικά και να ψύχεται γρηγορότερα.              

 (1 τεμάχιο) 

Τιμή ενός τεμ. : Εξι χιλιάδες   Ευρώ.              (6.000,00) 
 
 

 
 
 
 
 
Α.Τ. : 4.3                             Αρθρο:     ΑΤΗΕΝ8840.102.3 (ΙΔΙΟ)   
                                                  Αναθεώρηση με ΗΛΜ52 
Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης πλήρης 
 
4.1 Γενικός Πίνακας του αντλιοστασίου 
Ο Γενικός Πίνακας του αντλιοστασίου θα είναι μεταλλικός, επίτοιχος στεγανός, IP54. Θα 
περιέχει τα κυκλώματα ελέγχου και διακοπής δύο αντλιών, το κύκλωμα αυτοματισμού, 
καθώς και το κύκλωμα φωτισμού του αντλιοστασίου. Το ένα κύκλωμα ελέγχου και διακοπής 
θα περιλαμβάνει inverter, ενώ το άλλο θα περιλαμβάνει κλασικό σύστημα αστέρος τριγώνου.  
Ο ηλεκτρικός πίνακας του αντλιοστασίου θα απαρτίζεται από τα παρακάτω μέρη: 
• Ηλεκτρολογικό ερμάριο διαστάσεων 120Χ100Χ40 
• Δύο (2) αυτόματους διακόπτες ισχύος ονομαστικού ρεύματος 100 Α (1 για την 
ασφάλιση του Inverter και 1 για την ασφάλιση του Υ/Δ) 
• Σύστημα ρυθμιστή στροφών (Inverter) 45KW/60HP  
• Τον απαραίτητο εξοπλισμό (ρελέ, θερμικά, κλπ.) για την διάταξη εφεδρείας εκκίνησης 
σε διάταξη Υ/Δ 
• Αντικεραυνική προστασία στην γραμμή τροφοδοσίας 
• Επιτηρητή τάσης 
• Βιομηχανικό ρελέ διαρροής με τον κατάλληλο τοροειδή μετασχηματιστή ρεύματος 
• Πολυόργανο 5 ενδείξεων με τους κατάλληλους μετασχηματιστές ρεύματος 
• Δύο (2) σετ χειριστηρίων start/stop (ένα για το Inverter και ένα για το Υ/Δ) 
• Δύο (2) σετ κλεμμών σύνδεσης του κινητήρα 
Σε περίπτωση βλάβης του inverter η εκκίνηση του κινητήρα θα μπορεί να γίνεται μέσω της 
διάταξης Υ/Δ με μεταφορά των καλωδίων του κινητήρα στις αντίστοιχες κλέμμες. 
 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 45KW 
Ρυθμιστής στροφών τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα, ονομαστικής τάσης 400VAC με 
μικροεπεξεργαστή 16bit και δυνατότητα ελέγχου PID με vector control  
O ρυθμιστής να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 
• Ονομαστική ισχύς εξόδου 45KW. 
• Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 91Α. 



• Δυνατότητα υπερφόρτωσης στο 120% του ονομαστικού ρεύματος για 1 λεπτό και με 
ροπή εκκίνησης 160% σε χαμηλή ταχύτητα . 
• Ισχύς του ρυθμιστή στροφών σύμφωνα με τον πίνακα εξοπλισμού και συχνότητα 
εξόδου μέχρι 600 Hz 
• Ενσωματωμένο PLC με 10KSteps μνήμη προγράμματος και γλώσσα 
προγραμματισμού Ladder. 
• Ενσωματωμένο real Time Clock. 
• Δυνατότητα ελέγχου πολλών αντλιών (μέχρι 8 αντλίες) με χρήση έτοιμων 
ενσωματωμένων ρουτίνων ελέγχου (όπως καθορισμένου χρόνου, καθορισμένης ποσότητας 
και κυκλικής εναλλαγής) 
• Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 έως 50ο C χωρίς να περιορίζεται η ισχύς χαμηλότερα 
από την ονομαστική (derating). Για θερμοκρασία υψηλότερη των 50ο C και μέχρι 60ο C, ο 
ρυθμιστής στροφών να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά μειώνοντας 2% της ισχύος του για 
κάθε 1ο C αύξηση της θερμοκρασίας . 
• Ενσωματωμένο DC choke. 
• Ενσωματωμένη λειτουργία Safe Stop σύμφωνα με τα EN954-1 και ΕΝ60204-1 
Standards. 
• Δύο (2) προκαθορισμένες είσοδοι Safety (STO) σύμφωνα με τα EN954-1 και 
ΕΝ60204-1 Standards . 
• Προκαθορισμένη είσοδος δεξιόστροφης κίνησης και είσοδος αριστερόστροφης 
κίνησης. 
• Οκτώ ελεύθερα προγραμματιζόμενες είσοδοι εκτός των προκαθορισμένων εισόδων 
(Safety, Forward, Reverse) μια εκ των οποίων θα μπορεί να είναι είσοδος παλμών υψηλής 
ταχύτητας 100ΚHz. 
• Τρεις ελεύθερα προγραμματιζόμενες έξοδοι. Δυο έξοδοι επαφών ρελέ και 
μεταγωγικών μια μεταγωγική έξοδος ρελέ. 
• Τρεις αναλογικές είσοδοι. Μια είσοδος ρεύματος 4…20mA ,μια  τάσης 0…10V και 
μια τάσης -10V….+10V 
• Δυο αναλογικές έξοδοι. Μια έξοδος ρεύματος 4…20mA και μια  τάσης 0…10V . 
• Nα διαθέτει λειτουργίες torque limit, speed search, S Curve acceleration-deceleration, 
energy saving control, PID control, torque compensation, auto tuning  
• Ενσωματωμένη λειτουργία sensorless vector control ή ανώτερη Open & Close Loop  
• Ενσωματωμένος έλεγχος PID Control με λειτουργία Sleep Mode . 
• Ενσωματωμένες θύρες RS – 485 MODBUS και BACnet. 
• Ενσωματωμένο RFI Φίλτρο. 
• Δυνατότητα σύνδεσης καρτών ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων. 
• Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επικοινωνίας PROFIBUS-DP ,MODBUS TCP/IP 
,ETHERNET IP,DEVICE NET και CANopen καθώς και καρτών ανάδρασης από 
παλμογεννήτρια . 
• Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας 
ISO9001 και ο ρυθμιστής στροφών θα διαθέτει έγκριση CE πιστοποιητικά σύμφωνα με τα 
Standards ΕΝ61800-3, EN61000-3-2 και ΕΝ61000-3-12. 
 
ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 
• Προστασία από κεραυνικά κρουστικά ρεύματα και επαγόμενες κρουστικές υπερτάσεις 
που εισέρχονται από το δίκτυο της ΔΕΗ 
• Nα αντέχουν πλήγμα 10ΚΑ 



• Να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τριφασικές γραμμές τροφοδοσίας. 
• Nα έχουν μικρό risetime (<25ns) 
• Να διαθέτουν αποσπώμενα φυσίγγια για εύκολη αντικατάσταση 
Ο κατασκευαστής των αντικεραυνικών διατάξεων θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας 
ISO9001 και οο ααντικεραυνικές διατάξεις θα διαθέτουν έγκριση CE 
 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ 
Θα είναι κατάλληλος για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και επιτήρηση διαρροής σε 
εγκαταστάσεις μίας (1) ή τριών (3) φάσεων. Θα είναι κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα Ω. 
Θα διαθέτει μπουτόν για τον έλεγχο της ετοιμότητας. Η ευαισθησία του θα είναι ρυθμιζόμενη 
από 30mA έως 30Α. Θα διαθέτει ρυθμιζόμενη υστέρηση διαρροής και ρυθμιζόμενη 
καθυστέρηση έναρξης, απόκρισης και διακοπής. Θα διαθέτει ψηφιακή έξοδο ρελέ για 
αναγγελία alarm. Θα περιλαμβάνει κατάλληλο τοροειδή μετασχηματιστή έντασης διατομής 
τουλάχιστον Φ70. 
Ο κατασκευαστής του διακόπτη διαρροής θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και 
ο διακόπτης διαρροής θα διαθέτει έγκριση CE 
 
ΕΠΙΤΗΡΗΤΗΣ ΤΑΣΗΣ 
Τριφασικός επιτηρητής τάσης, κατάλληλος για βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Θα είναι 
κατάλληλος για τοποθέτηση σε ράγα Ω. Θα επιτηρεί την διαδοχή φάσεων, την έλλειψη 
τάσης, την ασυμμετρία φάσεων, την απώλεια φάσης, την υπόταση, την υπέρταση. Θα 
διαθέτει ρυθμιζόμενα επίπεδα επιτήρησης για την υπέρταση, την υπόταση και την 
ασυμμετρία φάσεων με ρυθμιζόμενη καθυστέρηση ενεργοποίησης σφάλματος. Θα διαθέτει 2 
ψηφιακές εξόδους ρελέ για αναγγελία alarm. Θα διαθέτει σήμανση της κατάστασης 
λειτουργίας με ενδεικτικές λυχνίες Led στην πρόσοψη. 
Ο κατασκευαστής του επιτηρητή τάσης θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και ο 
επιτηρητής τάσης θα διαθέτει έγκριση CE 
 
ΠΟΛΥΟΡΓΑΝΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Το πολύοργανο θα είναι τυποποιημένης διάστασης 96Χ96mm και θα διαθέτει οθόνη υγρών 
κρυστάλλων για την απεικόνιση των ενδείξεων. 
Το πολύοργανο θα μπορεί να συνδέεται απευθείας σε δίκτυο έως 500V ενώ για την μέτρηση 
των ρευμάτων θα μπορεί να συνδεθεί με μετασχηματιστές ρεύματος x/5 Α.  
Μετρήσεις 
• Τάση: Φάση με φάση και φάση με ουδέτερο και μέσο όρο 
• Ρεύμα: Ανά φάση και μέσο όρο 
• Συχνότητα 
• RPM 
• Ώρες λειτουργίας 
Ο κατασκευαστής του οργάνου θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001 και το όργανο 
θα διαθέτει έγκριση CE 
 
(1 τεμ.) 
 
Τιμή Ενός Τεμ. : Δύο  Χιλιάδες Ευρώ  (2.000,00€) 
 
 



 
 
Α.Τ. : 4.4                                      Αρθρο ΝΑ1  ( ΙΔΙΟ)  
                                                  Αναθεώρηση με ΗΛΜ46 
Ηλεκτρική εγκατάσταση αντλίας 

      Περιλαμβάνει την προμήθεια των καλωδιώσεων για την ηλεκτρική σύνδεση της αντλίας 
Για την τροφοδοσία της αντλίας θα αναχωρούν από τον Γενικό Πίνακα 2 καλώδια τύπου ΝΥΥ. 
Τα καλώδια θα είναι τοποθετημένα σε εύκαμπτο πλαστικό κανάλι (βιομηχανικού τύπου, 
ενδεικτικός τύπος CONFLEX HF kouvidis) και η όδευση τους θα γίνει έτσι ώστε να 
διευκολύνεται η διέλευση του προσωπικού. Στην περίπτωση της υποβρύχιας αντλίας το καλώδιο 
θα είναι σε κάθε περίπτωση αυτό που προτείνει ο κατασκευαστής της αντλίας. 
 (1 τεμ.) 

      
Τιμή Ενός Τεμ. : Πενήντα  Ευρώ             (50,00€) 
  
 
 
 

 
Α.Τ. : 4.5                                      Αρθρο ΝΑ2 ( ΙΔΙΟ) 
                                               Αναθεώρηση με ΗΛΜ46 

      Κύκλωμα αυτοματισμού αντλίας  και σύστημα τηλελέγχου 
Θα τοποθετηθεί μία GSM συσκευή γενικής χρήσης η οποία μέσω του δικτύου κινητής 
τηλεφωνίας πραγματοποιεί λειτουργίες τηλεειδοποίησης και τηλεχειρισμού. Χρησιμοποιεί 
γραπτά μηνύματα SMS και αναπάντητες κλήσεις για να δέχεται και να στέλνει εντολές από και 
προς κινητά τηλέφωνα ή παρόμοιες συσκευές. Έχει απεριόριστη εμβέλεια (λειτουργεί όπου 
υπάρχει κάλυψη δικτύου κινητής τηλεφωνίας). Θα διαθέτει τουλάχιστο 2 ψηφιακές εισόδους και 
1 έξοδο ρελέ. 
Θα συνδεθεί με ηλεκτρικό φλοτέρ στην δεξαμενή και θα λειτουργεί ως συναγερμός σε 
περίπτωση που η δεξαμενή κινδυνέψει να μείνει χωρίς νερό. (1 τεμ.) 

      
Τιμή Ενός Τεμ. : Πεντακόσια Ευρώ   (500,00€) 

 
 
 
 
 
 

Α.Τ. : 4.6                                      Αρθρο  ΝΑ3  (ΙΔΙΟ)  
                                                    Αναθεώρηση με ΗΛΜ46 
Ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού 
Η εγκατάσταση φωτισμού του αντλιοστασίου θα είναι ορατή, στεγανή και περιλαμβάνει: 
α) Ένα στεγανό φωτιστικό φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, με ηλεκτρονικό μπάλλαστ, 
στεγανό IP 65, για 2 λαμπτήρες Τ8, 36W, και μία καραβοχελώνα  στεγανή μεταλλική πάνω από 
την πόρτα στο εξωτερικό του αντλιοστασίου. Κάθε φωτιστικό θα ελέγχεται με στεγανό διακόπτη 
πλήκτρου. 
β) Δύο στεγανούς ρευματοδότες schuko , πλησίον του γενικού πίνακα. 
Για την σύνδεση των παραπάνω με το Γενικό Πίνακα θα χρησιμοποιηθεί καλώδιο ΝΥΜ (3x1,5 
για το φωτιστικό και 3x2,5 για τους ρευματοδότες εντός πλαστικού καναλιού (βιομηχανικού 
τύπου, ενδεικτικός τύπος CONDUR HF) και η όδευσή του θα γίνει στον τοίχο.  
 (1 τεμ.) 



      
Τιμή Ενός Τεμ. : Εκατόν είκοσι  Ευρώ  (120,00€) 

 
 
 
 
 

 Α.Τ. : 4.7                                      Αρθρο Ν.Α4   (ΙΔΙΟ) 
                                                      Αναθεώρηση με ΗΛΜ7 
Εγκατάσταση  γείωσης  
Για την γείωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του αντλιοστασίου, θα κατασκευαστεί  τρίγωνο 
γείωσης.  Για την κατασκευή αυτού θα χρησιμοποιηθούν 3 ηλεκτρόδια χαλύβδινα με 
ηλεκτρολυτική επιχάλκωση 250μm, Φ17mm και μήκους 1,5m. Η διάταξη των ηλεκτροδίων θα 
είναι τριγωνική και η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων τουλάχιστον 3 μέτρα. Τα ηλεκτρόδια 
θα συνδέονται μεταξύ τους με γυμνό χάλκινο αγωγό πολύκλωνο, 25mm2 τουλάχιστον. Η 
σύνδεση του αγωγού θα γίνεται με περιλαίμια γείωσης ορειχάλκινα ηλεκτρολυτικά 
επιχαλκωμένα μέσα σε πλαστικά φρεάτια 200x200mm τα οποία πρέπει να είναι επισκέψιμα.  
Στον τοίχο, και από βάθος 0,5 μέτρα μέχρι τον μετρητή της ΔΕΗ οι αγωγοί γείωσης θα 
τοποθετηθούν σε γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα1 ίντσας.  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την μέτρηση της γείωσης και παράδοσής στην υπηρεσία 
εγγράφου με το αποτέλεσμα της μέτρησης. 
 
 (1 τεμ.) 

      
Τιμή Ενός Τεμ. : Τριακόσια Πενήντα Ευρώ   (350,00€) 

 
 
 
 

Α.Τ. : 4.8                            Αρθρο ΥΔΡΝ7111 ( ΙΔΙΟ) 
                                             Αναθεώρηση με ΥΔΡ7111 
Χαλυβδοσωλήνες 

 
Προμήθεια χαλυβδοσωλήνων αφανούς ραφής ASTM A53, GRADE B κατάλληλων για 
τοποθέτηση αντλητικού συγκροτήματος σε γεώτρηση. Οι σωλήνες θα συνδέονται μεταξύ τους με 
μούφα βιδωτή η οποία θα έχει σπειρώματά 8 δοντιών στην ίντσα. Το μήκος των σωλήνων θα 
είναι 305mm και η διάμετρός τους 3 ίντσες. Το πάχος των σωλήνων θα είναι κατ’ ελάχιστο 5,5 
mm  

 
(1 Kgr) 

        Τιμή ενός Kgr. : Ενα Ευρώ και Εβδομήντα λεπτά. (1,70€) 
 
 
 
Α.Τ. : 4.9                             Αρθρο Ν.13.03.05.01 ( ΙΔΙΟ) 
                                             Αναθεώρηση με ΥΔΡ6652.1 
Δικλίδες χαλύβδινες συρταρωτές, με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 50atm ονομαστικής 
διαμέτρου DN50mm 
 Θα τοποθετηθούν βάνες χαλύβδινες φλαντζωτές, κλάσης 300, ονομαστικής πίεσης 50 
ατμοσφαιρών σχεδιασμένες κατά ANSI B16.34 & API 600: 
• Σχεδιασμός κατά . ANSI B16.34 & API 600 



• Έλεγχος δύμφωνα με API 598 
• Διαστάσεις από άκρη σε άκρη σύμφωνα με ASME B16.10 
• Διαστάσεις Φλαντζών σύμφωνα με ASME B16.5 
• Θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, CE,  
πιστοποιητικό αντιδιαβρωτικής προστασίας RAL GZ-662 αναγνωρισμένου εργαστηρίου και ο 
κατασκευαστής διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO9001 
 
(1 τεμάχιο) 

        Τιμή ενός τεμ. : Πεντακόσια Πενήντα  Ευρώ.        (550,00€) 
 
 
 
 
 

 Α.Τ. : 4.10                               Αρθρο Ν.13.03.05.02 (ΙΔΙΟ) 
                                                 Αναθεώρηση με ΥΔΡ6652.1 
Δικλίδες χαλύβδινες συρταρωτές, με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 50atm ονομαστικής 
διαμέτρου DN80mm 
 Θα τοποθετηθούν βάνες χαλύβδινες φλαντζωτές, κλάσης 300, ονομαστικής πίεσης 50 
ατμοσφαιρών σχεδιασμένες κατά ANSI B16.34 & API 600: 
• Σχεδιασμός κατά . ANSI B16.34 & API 600 
• Έλεγχος δύμφωνα με API 598 
• Διαστάσεις από άκρη σε άκρη σύμφωνα με ASME B16.10 
• Διαστάσεις Φλαντζών σύμφωνα με ASME B16.5 
• Θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, CE,  
πιστοποιητικό αντιδιαβρωτικής προστασίας RAL GZ-662 αναγνωρισμένου εργαστηρίου και ο 
κατασκευαστής διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO9001 
(1 τεμάχιο) 
 

Τιμή ενός τεμ. : Εξακόσια πενήντα  Ευρώ. (650,00€) 
 

 
 
 

Α.Τ. : 4.11                              Αρθρο Ν13.10.04.01  (ΙΔΙΟ)  
                                                Αναθεώρηση με ΥΔΡ6653.1 
Βαλβίδες εισαγωγής – εξαγωγής αέρα τριπλής ενέργειας, παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής 
πίεσης 40atm, και διαμέτρου DN50mm. 
 

Θα τοποθετηθούν αεροεξαγωγοί εισαγωγής και εξαγωγής αέρα τριπλής ενέργειας παλινδρομικού 
τύπου κατασκευασμένοι σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074-1, ΕΝ1074-4.  
• Κορμός από χυτοσίδηρο GGG 40/50 EN1563  
• Πωτήρες από ανθεκτικά υλικά: αλουμίνιο, πολυπροπυλένιο ή πολυακετάλη 
• Ελαστικά στεγανοποίησης από ΕPDM 
• Δακτύλιος στεγανότητας από EPDM  
• Άξονας από πολυαμίδιο 
• Σύνδεση στο δίκτυο με φλάντζες κατά ΕΝ 1092-2 
• Βαφή : ηλεκτροσταστική εποξειδική πάχους min 200μm 
• Αντιδιαβρωτική προστασία: ΕΝ14901 με πιστοποίηση κατά RAL GZ 662 



• Θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, CE,  
πιστοποιητικό αντιδιαβρωτικής προστασίας RAL GZ-662 αναγνωρισμένου εργαστηρίου και ο 
κατασκευαστής διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO9001 
 
 (1 τεμ.) 

Τιμή Ενός Τεμ. : Πεντακόσια  Τριάντα  Ευρώ         (530,00€) 
 
 
 
 
 

 Α.Τ. : 4.12                                Αρθρο Ν.13.15.05.02  (ΙΔΙΟ) 
                                                      Αναθεώρηση με ΥΔΡ6651.1 
Εξαρμώσεις από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, ονομαστικής πίεσης 40atm,  και 
ονομαστικής διαμέτρου DN80mm. 
 

Θα τοποθετηθεί τεμάχιο εξάρμοσης DN80, PN40  από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
GGG 40 DIN 1693 με τρεις φλάντζες, δακτύλιο στεγανότητας, ντίζες και περικόχλια. Άνοιγμα και 
κλείσιμο ±35mm, που αποτελείται από: 
 Σώμα εισόδου αποτελούμενο από σωληνωτό τμήμα κατασκευασμένο από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 1693, με φλάντζα κατά DIN 2501/28604 έως 28607 ISO 7005-
1/20 ISO 2531 UNI 2278-67 
 Σώμα εξόδου αποτελούμενο από σωληνωτό τμήμα όμοιας κατασκευής με αυτό της εισόδου 
και φλάντζα όπως παραπάνω, διαμορφούμενο στο ελεύθερο άκρο σε υποδοχή  45  για τον 
ελαστικό δακτύλιο. 
 Φλάντζα σύσφιξης (ελεύθερη) από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG 40 DIN 
1693 κατά ISO 7005-1/20DIN 2501 ISO 2531 με ειδική πατούρα  
 Ελαστικός δακτύλιος από EPDM χωρίς κόλληση 
 Ντίζες DIN 975 χαλύβδινες γαλβανισμένες  
 Περικόχλια χαλύβδινα γαλβανισμένα DIN 6915 
Θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, CE,  πιστοποιητικό 
αντιδιαβρωτικής προστασίας RAL GZ-662 αναγνωρισμένου εργαστηρίου και ο κατασκευαστής 
διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO9001 
(1 τεμ.) 

 
Τιμή Ενός Τεμ. : Τριακόσια πενήντα Ευρώ     (350,00€) 

 
 
 
 
 

 Α.Τ. : 4.13                                 Αρθρο ΑΤΗΕΝ9151.2.1.10   (ΙΔΙΟ) 
                                                           Αναθεώρηση με ΥΔΡ6653.1 
Βαλβίδα αντεπιστροφής ελατηρίου τύπου Υ, DN80, PN40 
 
Θα τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
φλαντζωτή, ονομαστικής πίεσης 40 ατμοσφαιρών και διαμέτρου DN 80. κατάλληλη για 
πόσιμο νερό, κατασκευασμένη σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1074-1 & ΕΝ1074-3 

• Σώμα, καπάκι και έδρα φραγής από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG40 
DIN1693 / ΕΝ 1563. 



• Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416.  

•  Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα X20Cr13 / EN 10088-3. 

• Ελαστικό έμφραξης EPDM 

• Ο- ring από EPDM. 

• Έδρα βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 316 / EN 10088-3 για πιέσεις από 
40ΑΤΜ έως και 64ΑΤΜ. 

• Βίδες σύσφιξης κατά DIN 933 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 /EN 10088-3 

• Βαφή ηλεκτροσταστική εποξειδική πάχους εσωτερικά & εξωτερικά τουλάχιστον 
200μm 

• Με αντιδιαβρωτική προστασία & ποιότητα βαφής κατά ΕΝ14901 / RAL GZ-662  

•  Θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, CE,  
πιστοποιητικό αντιδιαβρωτικής προστασίας RAL GZ-662 αναγνωρισμένου εργαστηρίου και 
ο κατασκευαστής διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO9001 

Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί βαλβίδα αντεπιστροφής χαλύβδινη, φλαντζωτή, τύπου 
κλαπέ, κλάσης 300, DN80, και μέγιστης πίεσης 50bar: 

• Σώμα, καπάκι και έδρα φραγής από ανοξείδωτο χάλυβα ASTM216  

• Έδρα βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα ASTM216 

• Βίδες σύσφιξης από ανοξείδωτο χάλυβα  

 

(1 τεμάχιο) 

Τιμή ενός τεμ. : Χίλια εκατό  Ευρώ.   (1.100,00€) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Α.Τ. : 4.14                                Αρθρο ΑΤΗΕΝ8477.7    (ΙΔΙΟ)   
                                                     Αναθεώρηση με ΗΛΜ84 
Αντιπληγματική βαλβίδα DN50,PN40 τύπου ελατηρίου.  
 
Θα τοποθετηθεί αντιπληγματική βαλβίδα τύπου ελατηρίου DN50, PN40, με τα κάτωθι 
χαρακτηριστικά. 



  
 
Θα διαθέτουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα, CE,  
πιστοποιητικό αντιδιαβρωτικής προστασίας RAL GZ-662 αναγνωρισμένου εργαστηρίου και 
ο κατασκευαστής διαθέτει πιστοποιητικό ΙSO9001 
 
 (1 τεμάχιο) 

Τιμή ενός τεμ. : Χίλια  Ευρώ.  (1.000,00€) 
    ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ   24/8/2017  

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

   

   

   

Ο προϊστάμενος Τμήματος Τεχνικών Έργων και 

Συντήρησης Υποδομών 
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