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ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  
 
1.1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και 
που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, 
ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που 
αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της 
μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και 
έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί 
που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του 
εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή 
εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του 
όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του 
παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ 
πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη 
εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου.  

Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό 
Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει 
χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους 
δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του 
έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής 
έμμεσα ή άμεσα. 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης, αποθήκευσης φύλαξης, 
επεξεργασίας, προσέγγισης όλων των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μη, που 
είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, 
χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη 
ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των πλεοναζόντων ή 
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών ορυγμάτων και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών περιορισμών που ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους 
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) 
κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, 
συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή  άλλου (εντός και εκτός 
της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, 
οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές 
νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση 
γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά 
την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης. 



ΕΡΓΟ:ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΜΑΡΙΟΥ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ    Σελ: 3/62 

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ – Τεύχος 5:                                                                                                  Τιμολόγιο Μελέτης 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (εων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που 
κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, 
εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων 
και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη 
θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε 
βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε 
χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια 
εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού 
εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
Δημοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών 
πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και τα 
κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση 
εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που  
απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, ήτοι τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, 
όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν 
χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για 
οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία 
προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν 
απαιτήσεις περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή 
ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων 
για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις 
προσωρινές αποθέσεις που γίνονται για διευκόλυνση του Αναδόχου, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους 
υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την 
πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, 
λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, μειωμένης απόδοσης και μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού, 
εκτέλεσης των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων 
στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων 
των αρμοδίων για αυτά τα εμπόδια φορέων (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ Ο.Κ.Ω.), όπως επίσης και 
η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των 
δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων 
μετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη 
παρακώλυσης της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού 
γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης 
χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν 
αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης), η σύνταξη μελετών εφαρμογής, 
κατασκευαστικών σχεδίων και συναρμογής με τις συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του 
έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων 
που θα συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, θεμέλια, υδάτινοι 
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ορίζοντες, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.) σύμφωνα με όσα αναφέρονται γενικότερα στα 
τεύχη δημοπράτησης του έργου. 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων 
και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων 
από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών 
σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, 
σε ψηφιακή μορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα 
πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση 
εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών 
αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους 
φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και 
πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας.  

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση , μετά το 
τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων 
κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του 
έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα 
απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση 
και απομάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της αδιάκοπης λειτουργίας όσων δικτύων των Ο.Κ.Ω. διέρχονται από 
τον χώρο ή επηρεάζονται από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των οποίων θα φέρει, τόσο 
αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του έργου. Οι δαπάνες για την 
μετατόπιση δικτύων και η λήψη ειδικών μέτρων αντιστήριξης για τη διατήρηση των ορυγμάτων 
ανοικτών, βαρύνουν τον Κύριο του έργου. 

1.3.25 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.26 Οι δαπάνες διάθεσης εξοπλισμένωνγραφείων στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους 
Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.27 Οι δαπάνες μίσθωσης ή αγοράς εδαφικής λωρίδας για την κατασκευή και συντήρηση των κάθε είδους 
εργοταξιακών οδών. Επίσης οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση υλικών, 
εργαλείων, μηχανημάτων, αχρήστων υλικών.  

1.3.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφιστάμενων φρεατίων αγωγών ή τεχνικών έργων, 
για την σύνδεση αγωγών που συμβάλλουν σ’ αυτά εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

1.3.29 Οι δαπάνες των κατασκευαστικών σχεδίωνπου τυχόν προβλέπονται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.30 Οι διαδικασίες και δαπάνες έκδοσης αδειών, για λογαριασμό του Κυρίου του έργου κάθε είδους 
εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. 
ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.31 Οι δαπάνες των μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που ισχύουν κατά το χρόνο δημοπράτησης του έργου. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους 
υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 
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1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για 
πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις 
δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, 
δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, 
κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για 
δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για 
πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία 
γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν 
προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο 
ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα 
οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου  

 

1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων εισπράξεων του Αναδόχου επιβαρύνει τον 
κύριο του Έργου.  

 

1.6 Κατά την εκτέλεση του έργου, ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων όπως εγκρίθηκαν με την υπ' αριθ. 
.ΔΙΠΑΔ/οικ.273/17-7-2012 (ΦΕΚ 2221 τ. Β’/30-7-2012) Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (ΦΕΚ 2221 Β/30-7-2012), 
σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια ‘Εργα τετρακοσίων 
σαράντα (440) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), σε συνδυασμό με την Δ22/4193/22-11-
2019 (ΦΕΚ 4607τ. Β’/13-12-2019) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία 
εγκρίθηκαν εβδομήντα (70) Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε 
όλα τα Δημόσια ‘Εργα και Μελέτες. 

 

  
 
Σύμφωνα με τα Περιγραφικά Τιμολόγια έργων του Ν.4412/2016: 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση [*] 
παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ έχει συνεκτιμηθεί η δαπάνη της 
καθαρής μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων, ως εξής: 

Α) Προμήθεια υλικών (Λατομεία περιοχής Λατζιμά): 

   7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως  = 1,38ευρώ/ μ3 

 

Β) Διάθεση υλικών (Λατομεία περιοχής Λατζιμά ή ΧΥΤΑ Αμαρίου): 

      10 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,95ευρώ/ μ3 
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Άρθρο A.T. 1: 
(ΥΔΡ3.10.01.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1) 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να 
είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και 
τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και 
της διαχείρισης των προϊόντων. 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6.50€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 2: 
(ΥΔΡ3.10.01.02) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.2) 
 
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 
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άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να 
είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και 
τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και 
της διαχείρισης των προϊόντων. 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.50€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 3: 
(ΥΔΡ3.10.02.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1) 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 
των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να 
είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και 
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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. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 10 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,95ευρώ/ μ3 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 9.25€ [*] 

 
 
Άρθρο A.T. 4: 
(ΥΔΡ3.10.02.02) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση, για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.2) 
 
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. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 10 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,95ευρώ/ μ3 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 12.45€ [*] 

 
 
Άρθρο A.T. 5: 
(ΥΔΡ3.11.02.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες σε 
κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1) 
 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων 
και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών 
σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων 
εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών 
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από 
τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να 
είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και 
τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.  
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και 
της διαχείρισης των προϊόντων. 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
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. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 10 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,95ευρώ/ μ3 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι επτά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 27.45€ [*] 
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Άρθρο A.T. 6: 
(ΥΔΡ3.11.02.02) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες σε 
κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, την φόρτωση 
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.2) 
 
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. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 10 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,95ευρώ/ μ3 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι εννιά ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 29.95€ [*] 
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Άρθρο A.T. 7: 
(ΥΔΡ3.12) 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087) 
 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από δίκτυα 
Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, 
ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος. 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο 
με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. 
Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η 
τιμή αυτή. 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 15.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 8: 
(ΥΔΡ3.13) 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 
έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος 
χώρου 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1) 
 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό συνθήκες 
περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή 
ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή 
υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (miniexcavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 
0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η χρησιμοποίηση μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού εξοπλισμού.  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 m, 
μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του 
έργου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4.00€ 
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Άρθρο A.T. 9: 
(ΥΔΡ3.16) 

Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070) 
 
Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 ‘Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων’και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση 
με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην 
περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 
Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.20€ 

 
 

Άρθρο A.T. 10: 
(ΥΔΡ4.07) 

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 75 % ΥΔΡ 6251  25% ΥΔΡ 6253) 
 
Επιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου 
κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται 
από την μελέτη. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε 
απόσταση. 
- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών 
στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της σκάφης 
με οδοστρωτήρα 
- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της 
στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 
προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη 
πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την 
μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης 
πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 7.38€ [*] 
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Άρθρο A.T. 11: 
(ΥΔΡ4.11) 

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6804) 
 
Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 
β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της πριν 
από την σκυροδέτηση. 
γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από χαλαρά 
υλικά 
δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους ίσου με 
το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με την 
περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 12: 
(ΥΔΡ4.13) 

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. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 10 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,95ευρώ/ μ3 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 21.95€ [*] 

 
 
Άρθρο A.T. 13: 
(ΥΔΡ5.04) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067) 
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων’ 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.50€ 

 
 
Άρθρο A.T. 14: 
(ΥΔΡ5.05.01) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068) 
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα 
με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 13.38€ [*] 

 
 
Άρθρο A.T. 15: 
(ΥΔΡ5.05.02) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 
cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068) 
 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα 
με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και 
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μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2). 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 12.38€ [*] 

 
 
Άρθρο A.T. 16: 
(ΥΔΡ5.07) 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 
προελεύσεως λατομείου 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069) 
 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ‘Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων’ 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
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) 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 12.38€ [*] 

 
 
Άρθρο A.T. 17: 
(ΥΔΡ7.06) 

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103) 
 
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων 
πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης 
φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από 
μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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α. Η προσκόμιση, η χρήση, οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις 
απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π. 
β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο 
προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων πετασμάτων 
αντιστήριξης (με 1,00 m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγματος). Επιμετράται μόνο 
το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω 
από την στάθμη του εδάφους. 
Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του έργου 
Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 33.60€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 18: 
(ΟΔΟΓ-1.2) 

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3111.Β) 
 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
=0.14 ευρώ/ μονάδα μέτρησης 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά [*]  
 (Αριθμητικώς): 1.14€ [*] 

 
Άρθρο A.T. 19: 
(ΟΔΟΓ-2.2) 

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3211.Β) 
 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
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ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
 
• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
=0.14 ευρώ/ μονάδα μέτρησης 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 1.24€ [*] 

 
 
Άρθρο A.T. 20: 
(ΟΔΟΔ-1) 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2269(α)) 
 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με 
χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής 
και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’ 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.90€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 21: 
(ΟΔΟΔ-3) 

Ασφαλτική προεπάλειψη 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4110) 
 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό 
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ‘Ασφαλτική προεπάλειψη’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.),  
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• ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  
• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal),  
• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  
• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.10€ 

 
 
Άρθρο A.T. 22: 
(ΟΔΟΔ-4) 

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4120) 
 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό 
γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια 
και υπαίθρια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, 
φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και 
χειρωνακτική υποβοήθηση, 
• η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα δύο λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.42€ 

 
 
Άρθρο A.T. 23: 
(ΟΔΟΔ-5.1) 

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4321.Β) 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και 
τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με 
θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέματος’.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
• η σταλία των μεταφορικών μέσων 
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της. 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
=0.07 ευρώ/ μονάδα μέτρησης 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και πενήντα επτά λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 6.57€ [*] 

 
 
 
Άρθρο A.T. 24: 
(ΟΔΟΔ-8.1) 

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 
χρήση κοινής ασφάλτου 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521.Β) 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος’.  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι 
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
• η σταλία των μεταφορικών μέσων 
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η 
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου. 
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Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
=0.07 ευρώ/ μονάδα μέτρησης 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτα ευρώ και επτά λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 7.07€ [*] 

 
Άρθρο A.T. 25: 
(ΥΔΡ8.03) 

Τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6152) 
 
Πρόσθετη τιμή για την τoποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, ετοίμων με το υλικό 
πληρώσεως, εντός ύδατος με χρήση μηχανικών μέσων. 
Το παρόν άρθρο συνδυάζεται με τα λοιπά άρθρα περί κατασκευής και τοποθέτησης συρματοκιβωτίων 
και συρματοκυλίνδρων του τιμολογίου ΝΕΤ ΟΔΟ. Οι εργασίες κατασκευής συρματοκιβωτίων (gabions, 
serasanetti) τιμολογούνται με βάση την σειρά άρθρων Β-65 των ΝΕΤ ΟΔΟ 
Τιμή ανα κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημένων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 
 

Άρθρο A.T. 26: 
(ΟΔΟΒ-65.1.2) 

Φάτνες από συρματόπλεγμα, προμήθεια συρματοπλέγματος και 
συρμάτων συρματοκιβωτίων, συρματόπλεγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων, γαλβανισμένα με κράμα ψευδαργύρου - 
αλουμινίου (Galfan: 95%Zn - 5%Al) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2311) 
 
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ 
EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε 
ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης 
ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης, 
διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου 
σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των 
φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των 
φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών), 
• η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το 
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.85€ 
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Άρθρο A.T. 27: 
(ΟΔΟΒ-65.2) 

Κατασκευή φατνών 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2312) 
 
Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης 
ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 
• η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 
• η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 
• η σύνθεση των φατνών, 
• η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 
• η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 
• η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 
 
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή 
σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.30€ 

 
 
Άρθρο A.T. 28: 
(ΟΔΟΒ-65.3) 

Πλήρωση φατνών 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2313) 
 
Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους 
λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά 
μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 
πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’. 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 
• σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, 
• η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων 
Αξία μεταφορικών που έχει ενσωματωθεί: 7 χλμ καλός δρόμος εκτός πόλεως =  1,38ευρώ/ μ3 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτά [*] 
 (Αριθμητικώς): 17.18€ [*] 
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Άρθρο A.T. 29: 
(ΥΔΡ1.01) 

Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 
 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας κινδύνου, 
με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων 
μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο 
• ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της 
πινακίδας εντός του εδάφους 
• η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 
 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 8.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 30: 
(ΥΔΡ1.03) 

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108) 
 
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200 
mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως 
ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 
• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 
• ο έλεγχος λειτουργίας 
• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 
 
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής 
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 10.00€ 
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Άρθρο A.T. 31: 
(ΥΔΡ1.04) 

Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) 
 
Μηνιαία λειτουργία φορητής διάταξης εργοταξιακής σήμανσης με φωτεινό παλλόμενο βέλος 
παράκαμψης, πινακίδες ορίου ταχύτητας, βέλη κατεύθυνσης, αντανακλαστικές ταινίες κλπ  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προσκόμιση και τοποθέτηση της φορητής διάταξης σε θέσεις εκτελουμένων έργων,  
• η μετακίνηση (ρυμούλκηση) και επανατοποθέτησή της, όταν και όπου απαιτείται 
• η προσκόμιση και τοποθέτηση των απαιτουμένων ανακλαστικών κώνων και πλαστικών στηθαίων 
NewJersey εμπρός από την φορητή μονάδα για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας (περιλαμβάνονται 
στην τιμή μονάδας) 
• ο έλεγχος λειτουργίας 
• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 
 
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής 
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών. 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας της φορητής μονάδας, ή κλάσμα αυτού. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 400.00€ 

 
 
 

Άρθρο A.T. 32: 
(ΥΔΡ6.01.01.02) 

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή 
βενζινοκίνητα, ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6107) 
 
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη 
εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ‘Εργοταξιακές αντλήσεις 
υδάτων’ και 08-10-02-00 ‘Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων’. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος 
για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων, 
συσκευών και εξαρτημάτων  
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της αντλίας 
και των σωληνώσεων 
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη 
ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των 
εργασιών 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 
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Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από έγκριση 
της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.50€ 

 
 
Άρθρο A.T. 33: 
(ΥΔΡ9.01) 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301) 
 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 
υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε 
ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων 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 εργασιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται για την 
υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 
διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από την 
μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και μεταφορά των 
υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία πρόσδεσης 
(τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις οδηγίες της 
Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών κατασκευής 
ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. Σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, 
μεταλλικών στοιχείων κλπ)  
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά μέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 8.00€ 
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Άρθρο A.T. 34: 
(ΥΔΡ9.10.03) 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326) 
 
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 
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Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 
Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 
εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 75.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 35: 
(ΥΔΡ9.10.04) 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327) 
 
Όπως Α.Τ. 34 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 80.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 36: 
(ΥΔΡ9.21) 

Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανήματος 
συνεχούς διαστρώσεως 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6323) 
 
Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανήματος συνεχούς διαστρώσεως (slipformpaver 
ενδεικτικού τύπου Gomaco ή παρεμφερούς), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-04-02-00 
‘Σκυροδετήσεις γραμμικών στοιχείων με χρήση μηχανικού εξοπλισμού ‘ 
Το άρθρο έχει εφαρμογή στην κατασκευή επενδεδυμένων τριγωνικών ή τραπεζοειδών τάφρων 
υδραυλικής διατομής έως 1,00 m2, αόπλων ορθογωνικών διωρύγων, τοιχίων από σκυρόδεμα, 
διαχωριστικών στηθαίων και εν γένει γραμμικών στοιχείων σκυροδέματος ύψους έως 0,80 m και 
διατομής που δεν υπερβαίνει το 1,00 m2. 
Η παρούσα τιμή συνδυάζεται με το αντίστοιχο άρθρο 9.10.xx του παρόντος τιμολογίου (αναλόγως της 
κατηγορίας του διαστρωνομένου σκυροδέματος).  
Επισημαίνεται ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο δεν καταβάλλεται ουδεμία αποζημίωση για την 
κατασκευή καλουπιών.  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή όταν το μήκος των γραμμικών στοιχείων υπερβαίνει τα 200 m ανά 
τυπική διατομή. Για μικρότερα μήκη επιμετράται ιδιαιτέρως η απαιτούμενη επιφάνεια μεταλλοτύπου 
αδιακρίτως της μεθόδου σκυροδέτησης. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι τυχόν πρόσθετες δαπάνες για την εξασφάλιση σκυροδέματος 
της προβλεπόμενης από την μελέτη χαρακτηριστικής αντοχής, αλλά χαμηλής κάθισης (προϋπόθεση 
για την εφαρμογή της μεθόδου). Περιλαμβάνεται επίσης η συντήρηση με χρήση υγρής λινάτσας και η 
αποκατάσταση τυχόν ελαττωμάτων της τελικής επιφανείας. 
Η χρήση ινών πολυπροπυλενίου για την αντιμετώπιση της συστολής ξήρανσης και τοποθέτηση 
οπλισμού, όταν προβλέπονται, τιμολογούνται ιδιάιτερα με βάση τα οικεί άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σκυροδέτησης, με βάση τις θεωρητικές διατομές της μελέτης, ανεξαρτήτως 
της ποιότητος του σκυροδέματος, το οποίο τιμολογείται ιδιαιτέρως. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 7.50€ 

 
 
Άρθρο A.T. 37: 
(ΥΔΡ9.26) 

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. 
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 πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.95€ 
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Άρθρο A.T. 38: 
(ΥΔΡ11.01.02) 

Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 
 
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D 
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 
έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 
υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.80€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 39: 
(ΥΔΡ11.03) 

Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό χυτοσίδηρο ή 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-05 ‘Βαθμίδες 
φρεατίων’. 
Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε οπές 
που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό 
κονίαμα. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και δέκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.10€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 40: 
(ΥΔΡ12.01.01.03) 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3) 
 
Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1. 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
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[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-geepipes), τύπoυ ‘καμπάνας’ (bell-
sochetpipes) 
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strengthclass), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (beddingfactor), 
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων 
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες 
οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, 
εκτός καταστρώματος οδού). 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση 
ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 
οπλισμού. 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να 
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση 
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού στα 
θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: SulfateResistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης 
τιμής μονάδας κατά 10 %. 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου τσιμεντοσωλήνων 
κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους αντίστοιχους ελαστικούς 
δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά 
μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή 
στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την 
μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν άρθρο, 
θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα 
των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους 
εκάστου σωλήνα. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 40.00€ 
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Άρθρο A.T. 41: 
(ΟΔΟΒ-30.3) 

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7018) 
 
Για την προμήθεια σιδηρού οπλισμού επί τόπου των υπαίθριων και υπόγειων έργων (σηράγγων 
υπόγειας εκσκαφής, φρεάτων εκκαπνισμού, φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών κλπ), την κοπή, την 
κατεργασία και την επιμελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδομή, 
θεμέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, με παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει 
μόνο μετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της 
Τεχνικής Μελέτης (κατηγορία χάλυβα, διάμετροι, διαστάσεις και μορφή) και τους εγκεκριμένους 
κανονισμούς. 
Στις τιμές περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού, ανηγμένα η δαπάνη της 
σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισμού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ με σύρμα Νο 5 ή μεγαλύτερου πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη 
θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση για την περίπτωση εγχύτων πασσάλων, η δαπάνη 
προμήθειας του σύρματος πρόσδεσης, η δαπάνη προμήθειας και τοποθέτησης αποστατών, 
αρμοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριμένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης και 
αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας, η δαπάνη των απαιτούμενων 
ικριωμάτων και οποιωνδήποτε ανυψωτικών μέσων. Επισημαίνεται ότι σχετικά με τις ενώσεις με 
ηλεκτροσυγκόλληση ισχύει το DIN 4099 σε συσχετισμό με το DIN 1045. Επίσης στις τιμές 
περιλαμβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγματα (καβίλιες), ειδικά τεμάχια ανάρτησης, που τυχόν θα 
απαιτηθούν, η οποιαδήποτε απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία μέχρι 
την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη εργασία καθώς και η δαπάνη 
αποστολής και δοκιμών δοκιμίων σιδήρου σε αναγνωρισμένα εργαστήρια, όπως ορίζεται στους 
παραπάνω κανονισμούς και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης. 
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισμών της τεχνικής μελέτης ή, αν δεν 
υπάρχουν, με βάση τους πίνακες, που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην 
Υπηρεσία για έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της κατασκευής [οι πίνακες θα έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις, τις διαμέτρους, 
τις θέσεις και τα μήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα), τα βάρη ανά μ.μ. και ανά 
διάμετρο - σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες βαρών των Γερμανικών Κανονισμών -, τα μήκη των 
σιδηρών ράβδων, τα μερικά και ολικά βάρη των προβλεπομένων οπλισμών κλπ]. Η τοποθέτηση των 
οπλισμών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει πριν από την έναρξη 
διάστρωσης του σκυροδέματος. Μετά την παραλαβή των οπλισμών οι πίνακες θα υπογραφούν από 
τον ανάδοχο και την Υπηρεσία. Οι παραπάνω θεωρημένοι πίνακες των τοποθετημένων οπλισμών με 
τα βάρη τους, αποτελούν την επιμέτρηση των οπλισμών, που θα συνοδεύει τα πρωτόκολλα 
παραλαβής αφανών εργασιών. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.05€ 
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Άρθρο A.T. 42: 
(ΟΔΟΒ-34) 

Επίχρισμα πατητό εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων, 
πάχους 2,0 cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6403) 
 
Κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 900 kg 
τσιμέντου CEMI (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων, 
σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 
τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
• η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),  
• η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο 
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή 
αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου  
• η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας. 
 
Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των 
εργασιών κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 9.30€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 43: 
(ΟΔΟΒ-36) 

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2411) 
 
Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη 
από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (blackbitumenpaint) με χρήση 
ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
• ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή 
πεπιεσμένου αέρα,  
• η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με 
χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  
• η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων 
• η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 
0,15 lt/m2 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.60€ 
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Άρθρο A.T. 44: 
(ΟΙΚ73.36.01) 

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις 
στρώσεις, πάχους τσιμεντοκονίας 3,0 cm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335) 
 
Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις 
τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με πατητό 
τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 16.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 45: 
(ΥΔΡ12.14.01.48) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.2) 
 
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 (StandardDimensionRatio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το 
ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelablelayer). 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: MinimumRequiredStrength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν εφαρμογή 
για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaablelayer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές των 
σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
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β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του 
δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 17.90€ 

 
 
Άρθρο A.T. 46: 
(ΥΔΡ12.14.01.49) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.2) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 21.00€ 

 
 
 

Άρθρο A.T. 47: 
(ΥΔΡ12.14.01.50) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 26.30€ 

 
Άρθρο A.T. 48: 
(ΥΔΡ12.14.01.51) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα εννιά ευρώ και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 39.90€ 

 
 
Άρθρο A.T. 49: 
(ΥΔΡ12.14.01.54) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 280 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 73.50€ 

 
 
Άρθρο A.T. 50: 
(ΥΔΡ12.14.01.55) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 16 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα εννιά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 89.00€ 
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Άρθρο A.T. 51: 
(ΥΔΡ12.14.01.69) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.2) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ένα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 21.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 52: 
(ΥΔΡ12.14.01.70) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 160 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 26.30€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 53: 
(ΥΔΡ12.14.01.71) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα δύο ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 42.00€ 
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Άρθρο A.T. 54: 
(ΥΔΡ12.14.01.73) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 250 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα τρία ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 63.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 55: 
(ΥΔΡ12.14.01.75) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 315 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 105.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 56: 
(ΥΔΡ12.14.01.76) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές 
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 355 mm / ονομ. 
πίεσης ΡΝ 20 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 
 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 126.00€ 
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Άρθρο A.T. 57: 
(ΥΔΡ12.14.02.02) 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, Ονομ. διαμέτρου DN 40 mm / ονομ. πίεσης 
ΡΝ 10 atm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 45 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.40€ 

 
 
Άρθρο A.T. 58: 
(ΥΔΡ12.15.08) 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), 
ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 
 
Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductileiron), κατά το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με εσωτερική επένδυση από 
τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα ενός από 
τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα D του Προτύπου. 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την ονομαστική 
τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση πιέσεως C 
(ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό 
χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του ορύγματος, η σύνδεσή 
τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της σωληνογραμμής δεν 
περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν τριάντα επτά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 137.00€ 
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Άρθρο A.T. 59: 
(ΥΔΡ12.15.10) 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), 
ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 
 
Όπως Άρθρο A.T. 58 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν πενήντα οκτώ ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 158.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 60: 
(ΧΡΣΥΔΡ12.15.10
ΣΧΕΤ) 

Δίκτυα υπό πίεση από αυτό-αγκυρούμενουςσωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου DN 500 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με 
εξωτερική επένδυση πολυουρεθάνης 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 
 
Σωληνώσεις πιέσεως με αυτό-αγκυρούμενουςσωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductileiron), κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με 
εσωτερική επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επένδυση πολυουρεθάνης εργοστασιακά 
τοποθετημένης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ15189. 
 
Οι αυτό-αγκυρούμενοι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση 
την ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση 
πιέσεως C (ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
 
Για τους αυτό-αγκυρούμενουςσωλήνεςαπο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται 
πιστοποίηση των χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο 
σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό 
χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του ορύγματος, η σύνδεσή 
τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της σωληνογραμμής δεν 
περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εβδομήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 170.00€ 
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Άρθρο A.T. 61: 
(ΥΔΡ12.15.11) 

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron), 
ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 
Όπως Άρθρο A.T. 58 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα εννιά ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 189.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 62: 
(ΥΔΡ12.17.01) 

Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή 
διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου 
κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), 
κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία 
ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες 
σύνδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductileiron) ειδικών τεμαχίων, συνδέσμων και στηριγμάτων 
τυποποιημένων διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 2.50€ 

 
 
Άρθρο A.T. 63: 
(ΥΔΡ12.17.02.08) 

Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, 
πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες, στοιχείο 
αγκύρωσης DN 400 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductileiron) ειδικών τεμαχίων, συνδέσμων και στηριγμάτων 
τυποποιημένων διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου στοιχείου αγκύρωσης, μέ βάση την ονομαστική διάμετρο DN 
του στηρλιζόμενου σωλήνα ή του ειδικού τεμαχίου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 19.50€ 
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Άρθρο A.T. 64: 
(ΥΔΡ12.17.02.10) 

Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, 
πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες, στοιχείο 
αγκύρωσης DN 500 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductileiron) ειδικών τεμαχίων, συνδέσμων και στηριγμάτων 
τυποποιημένων διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου στοιχείου αγκύρωσης, μέ βάση την ονομαστική διάμετρο DN 
του στηρλιζόμενου σωλήνα ή του ειδικού τεμαχίου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 30.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 65: 
(ΥΔΡ12.17.02.11) 

Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, 
πλήρως εγκατεστημένα, με τους απαιτούμενους κοχλίες, στοιχείο 
αγκύρωσης DN 600 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6623) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductileiron) ειδικών τεμαχίων, συνδέσμων και στηριγμάτων 
τυποποιημένων διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου στοιχείου αγκύρωσης, μέ βάση την ονομαστική διάμετρο DN 
του στηρλιζόμενου σωλήνα ή του ειδικού τεμαχίου 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα έξι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 36.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 66: 
(ΥΔΡ12.18.02) 

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες, 
χαλυβδοσωλήνες με εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική 
μόνωση με εποξειδική ρητίνη 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1) 
 
Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η 
τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκόλλησης 
και η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος. 
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Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του ορύγματος 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος 
ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του 
βάρους της μόνωσης. 
Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων. 
 
Dονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/mDονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/m 
Φ 300 323.8 4.0 31.57 Φ 900 914.4 8.0 178.96 
Φ 300 323.8 5.0 39.34 Φ 900 914.4 10.0 223.21 
Φ 400 406.4 4.5 44.64 Φ 1000 1016 9.0 223.68 
Φ 400 406.4 5.2 51.49 Φ 1000 1016 11.0 272.84 
Φ 500 508 5.0 62.07 Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 
Φ 500 508 6.4 78.62 Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 
Φ 600 609.6 5.6 83.48 Φ 1500 1524 10.0 373.66 
Φ 600 609.6 7.1 105.72 Φ 1500 1524 12.0 447.80 
Φ 700 711.2 6.4 110.46 Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 
Φ 700 711.2 8.0 138.84 Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 
Φ 800 812.8 8.0 158.90 Φ 2000 2032 11.0 548.67 
Φ 800 812.8 9.5 188.74 Φ 2000 2032 14.3 712.11 
 
Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική 
προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλοπάνου. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.95€ 

 
 
Άρθρο A.T. 67: 
(ΥΔΡ12.19) 

Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1) 
 
Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων ελικοειδούς 
ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου που χρησιμοποιούνται 
για την κατασκευή των ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια των χαλυβδοσωλήνων, 
την μεταφορά επί τόπου, την κοπή τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των ειδικών τεμαχίων, την 
συγκόλληση και αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασμό στό 
όρυγμα για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου. 
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος 
ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του 
βάρους της μόνωσης. 
ιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των 
σωλήνων που χρησιμοποιούνται. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρία ευρώ και είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 3.20€ 
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Άρθρο A.T. 68: 
(ΥΔΡ12.20) 

Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό 
κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, 
πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία). 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.70€ 

 
 
Άρθρο A.T. 69: 
(ΥΔΡ13.13.01.02) 

Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς, 
με ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars σε τυποποιημένη 
πίεση 2,5 μέχρι 5 bars, δυο στομίων 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμές, υδροληψίας αρδεύσεως τύπου 'Α' 
SCHLUMBERGER ή παρεμφερούς, με περιορισμό παροχής σε 3 ή 4 ή 6 ή 9 lt/sec. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου υδροληψίες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο υδροληψίας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 600.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 70: 
(ΥΔΡ13.03.03.01) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 160.00€ 
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Άρθρο A.T. 71: 
(ΥΔΡ13.03.03.03) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 250.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 72: 
(ΥΔΡ13.03.03.05) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια εβδομήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 370.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 73: 
(ΥΔΡ13.03.03.07) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια δέκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 610.00€ 
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Άρθρο A.T. 74: 
(ΥΔΡ13.03.03.08) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 250 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εκατόν δέκα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1115.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 75: 
(ΥΔΡ13.03.04.01) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
25 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια εβδομήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 370.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 76: 
(ΥΔΡ13.03.04.03) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
25 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτακόσια τριάντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 735.00€ 
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Άρθρο A.T. 77: 
(ΥΔΡ13.03.04.04) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 
25 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1050.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 78: 
(ΥΔΡ13.04.04.02) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, Ονομαστικής 
πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 400 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3250.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 79: 
(ΥΔΡ13.04.04.03) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, Ονομαστικής 
πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 500 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 ‘Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας’. 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4500.00€ 
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Άρθρο A.T. 80: 
(ΥΔΡ13.07.02.06) 

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), ονομαστικής 
πίεσης ΡΝ 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή πιεζοθραυστικής βαλβίδας 
(βαλβίδας μείωσης πίεσης). 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3250.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 81: 
(ΥΔΡ13.07.02.07) 

Πιεζοθραυστικές βαλβίδες (βαλβίδες μείωσης πίεσης), ονομαστικής 
πίεσης ΡΝ 25 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή πιεζοθραυστικής βαλβίδας 
(βαλβίδας μείωσης πίεσης). 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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες εξακόσια πενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4650.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 82: 
(ΥΔΡ13.10.02.01) 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 50 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 320.00€ 
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Άρθρο A.T. 83: 
(ΥΔΡ13.10.02.03) 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 340.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 84: 
(ΥΔΡ13.10.03.01) 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, 
παλινδρομικού τύπου, ονομαστικής πίεσης 25 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 50 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
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. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια εξήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 360.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 85: 
(ΥΔΡ13.15.02.04) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια τριάντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 235.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 86: 
(ΥΔΡ13.15.02.05) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 125 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια σαράντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 240.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 87: 
(ΥΔΡ13.15.02.06) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 180.00€ 

 
 

Άρθρο A.T. 88: 
(ΥΔΡ13.15.02.08) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 200 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
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Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 420.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 89: 
(ΥΔΡ13.15.02.09) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 250 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια τριάντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 435.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 90: 
(ΥΔΡ13.15.02.12) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 400 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 820.00€ 

 
 

Άρθρο A.T. 91: 
(ΥΔΡ13.15.02.14) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 500 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
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Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1020.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 92: 
(ΥΔΡ13.15.02.15) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 16 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 600 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια τριακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1300.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 93: 
(ΥΔΡ13.15.03.01) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 95.00€ 
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Άρθρο A.T. 94: 
(ΥΔΡ13.15.03.02) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ενενήντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 195.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 95: 
(ΥΔΡ13.15.03.03) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 200 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ενενήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 290.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 96: 
(ΥΔΡ13.15.03.04) 

Χαλύβδινες εξαρμώσεις, ονομαστικής πίεσης PN 25 at, ονομαστικής 
διαμέτρου DN 250 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού χαλυβδίνου 
τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-05 ‘ Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών’. 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης. 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια είκοσι ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 420.00€ 
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Άρθρο A.T. 97: 
(ΠΡΣΗ4.14.3) 

Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού, ονομαστικής διαμέτρου Φ 
2'' 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 
 
Ταχυσύνδεσμοι πυροσβεστικού κρουνού, ορειχάλκινοι ή αλουμινίου, επιτόπου του έργου, με τα 
μικροϋλικά και την εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και εβδομήντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 6.70€ 

 
 
Άρθρο A.T. 98: 
(ΠΡΣΗ5.13) 

Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 31) 
 
Μανόμετρο γλυκερίνης, Φ 63 mm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα 
μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 10.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 99: 
(ΠΡΣΗ5.1.1) 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 1/2'' 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 
 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 5.30€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 100: 
(ΠΡΣΗ4.8.1) 

Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1/2'' 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Μούφες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένες στην εγκατάσταση. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 1.80€ 

 
 
Άρθρο A.T. 101: 
(ΥΔΡ11.05.03) 

Κατασκευές με ηυξημένη επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, 
κυλίνδρου, boring) από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751) 
 
Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα 
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των εξαρτημάτων 
σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, σε 
μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η 
προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς 
οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 
11.09). 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 
 
(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων 
(trashracks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων. 
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα 
τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος 
άρθρου. 
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης 
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισμών του βάρους. 
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κατασκευές που απαιτούν πρόσθετη μηχανουργική επεξεργασία με 
χρήση διαμορφωτικού κυλίνδου, τόρνου, φρέζας, παντογράφου, πρεσσών κλπ μηχανημάτων 
επεξεργασίας μετάλλου (π.χ. κατασκευή εδράνων, αξόνων, ασπίδων τοξωτών θυρογραγμάτων, 
οδοντωτών κανόνων, κοχλιών, απλών μηχανισμών κλπ). 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,25 €/kg. 
Δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν άρθρο η κατασκευή μηχανισμών ανύψωσης θυροφραγμάτων, η 
τιμολόγηση των οποίων γίνεται κατά περίπτωση με βάση τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργικές 
προδιαγραφές αυτών, με την σύνταξη ιδιαιτέρων συνοπτικών άρθρων (προμήθεια, συναρμολόγηση και 
εγκατάσταση μηχανισμών, κινητηρίων διατάξεων, αυτοματισμών κλπ, ρυθμίσεις και έλεγχος 
λειτουργίας). 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 4.40€ 
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Άρθρο A.T. 102: 
(ΥΔΡ11.06) 

Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751) 
 
Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση ποιότητας 
SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 
‘Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων’. 
Επισημαίνεται ότι η αμμοβολή των κατασκευών προ της εφαρμογής των στρώσεων αντιδιαβρωτικής 
προστασίας είναι υποχρεωτική. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.20€ 

 
 
Άρθρο A.T. 103: 
(ΥΔΡ11.07.01) 

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών, εφαρμογή 
διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό 
εποξειδικής βάσεως 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751) 
 
Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των 
στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο για 
την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 
‘Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων’. 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των 
στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής 
προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ‘Αντισκωριακή προστασία 
σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων’. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. 
Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής 
απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρμόζεται 
μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δώδεκα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.12€ 

 
 
Άρθρο A.T. 104: 
(ΥΔΡ11.08.04) 

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε διαβρωτικό περιβάλλον 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751) 
 
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό 
πάχος ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 ‘Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων’. 
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. 
Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Δ, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 
08-07-02-01, αφού έχει προηγηθεί γαλβάνισμα (υποχρεωτικό για τις συνθήκες αυτές έκθεσης). 
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Ενδεικτικώς με χρήση κατάλληλου μέσου πρόσφυσης για γαλβανισμένες επιφάνειες (π.χ. washprimer) 
και δύο στρώσεις πολυαμιδικού υλικού εποξειδικού φωσφορικού ψευδαργύρου δύο συστατικών. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 0.30€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 105: 
(ΟΔΟΣ-69) 

Τοποθέτηση στεγανωτικής ταινίας από ελαστομερές υλικό πλάτους 
150 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373) 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση ταινίας στεγάνωσης πλάτους 150 mm, από ελαστομερές υλικό (PVC, 
Neopren κλπ), σε οποιαδήποτε θέση της προσωρινής επένδυσης της σήραγγας. Εφαρμογή της ταινίας 
σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής, τα σχέδια λεπτομερειών της Μελέτης και την 
ΕΤΕΠ 08-05-02-02 ‘’Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)’’ 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά στερέωσης, συγκόλλησης και μάτισης της ταινίας, 
καθώς και τα ειδικά τεμάχια. 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (m) ταινίας στεγάνωσης. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθμητικώς): 15.80€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 106: 
(ΠΡΣΗ5.1.8) 

Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής 
διαμέτρου Φ 3'' 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 11) 
 
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών 
σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 75.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 107: 
(ΠΡΣΗ7.3.3) 

Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, μεταλλικά, γωνιακά, ονομαστικής 
πίεσης 8 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 3'' 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 5) 
 
Φίλτρα νερού μεταλλικά, με εποξειδική βαφή ή γαλβανισμένα, δίσκων ή σίτας, γωνιακά, φλαντζωτά ή 
με σπείρωμα, με βανάκι καθαρισμού, ονομαστικής πίεσης 8 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 
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εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι πέντε ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 125.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 108: 
(ΧΡΣΥΔΡ13.12.01.
04) 

Διαφραγματική βαλβίδα ρύθμισης στάθμης, διπλού θαλάμου, 
oνομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής βαλβίδας 
διπλού θαλάμου, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, για λειτουργία ως βαλβίδα ρύθμισης στάθμης τύπου 
ΟΝ/ΟFF. 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης η εγκατάσταση και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 3600.00€ 

 
 
 
 
 
Άρθρο A.T. 109: 
(ΧΡΣΥΔΡ13.12.01.
06) 

Διαφραγματική βαλβίδα ρύθμισης στάθμης, διπλού θαλάμου, 
oνομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής βαλβίδας 
διπλού θαλάμου, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, για λειτουργία ως βαλβίδα ρύθμισης στάθμης τύπου 
ΟΝ/ΟFF. 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης, η εγκατάσταση και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4300.00€ 
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Άρθρο A.T. 110: 
(ΧΡΣΥΔΡ13.12.01.
07) 

Διαφραγματική βαλβίδα ρύθμισης στάθμης, διπλού θαλάμου, 
oνομαστικής πίεσης 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής βαλβίδας 
διπλού θαλάμου, με τα απαραίτητα εξαρτήματα, για λειτουργία ως βαλβίδα ρύθμισης στάθμης τύπου 
ΟΝ/ΟFF. 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης η εγκατάσταση και η δοκιμή λειτουργίας. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5500.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 111: 
(ΧΡΣΠΡΣΗ5.5.4) 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο μπαταρίας, με τοποθέτηση μετατροπέα 
πάνω στο σώμα, προστασίας IP68, ονομαστικής διαμέτρου DN100, 
ονομαστικής πίεσης PN16. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου DN100 
και θα είναι κατάλληλoς για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ACS, DVGWW270, NSF / ANSIStandard 61, TZW, WRAS. Επίσης θα πληροί τα 
χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι θα διαθέτει εσωτερική διπλή μπαταρία DualD-cell που θα του παρέχει 
συνεχή λειτουργία έως 10 χρόνια. Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται μέσω 
φλαντζών αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης στο δίκτυο. Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένα 
αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας οι μετρήσεις των οποίων θα μεταφέρονται μαζί με τις υπόλοιπες 
μέσω πρωτοκόλλου Modbus. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από Polycarbonate. Θα 
τοποθετηθεί πάνω στο αισθητήριο. Θα διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την 
μονάδα μέτρησης και την αθροιστική συνολική τιμή (forward/reverse). Θα υπάρχει επίσης ένδειξη της 
διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 
Ο μετρητής παροχής θα συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ενιαίο καταγραφέα δεδομένων (RTU) με 
ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ ο οποίος τιμολογείται σε 
χωριστό άρθρο. 
 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4400.00€ 
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Άρθρο A.T. 112: 
(ΧΡΣ2ΠΡΣΗ5.5.4) 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο μπαταρίας, με τοποθέτηση μετατροπέα 
πάνω στο σώμα, προστασίας IP68, ονομαστικής διαμέτρου DN150, 
ονομαστικής πίεσης PN16. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου DN150 
και θα είναι κατάλληλoς για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ACS, DVGWW270, NSF / ANSIStandard 61, TZW, WRAS. Επίσης θα πληροί τα 
χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι θα διαθέτει εσωτερική διπλή μπαταρία DualD-cell που θα του παρέχει 
συνεχή λειτουργία έως 10 χρόνια. Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται μέσω 
φλαντζών αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης στο δίκτυο. Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένα 
αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας οι μετρήσεις των οποίων θα μεταφέρονται μαζί με τις υπόλοιπες 
μέσω πρωτοκόλλου Modbus. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από Polycarbonate. Θα 
τοποθετηθεί πάνω στο αισθητήριο. Θα διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την 
μονάδα μέτρησης και την αθροιστική συνολική τιμή (forward/reverse). Θα υπάρχει επίσης ένδειξη της 
διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 
Ο μετρητής παροχής θα συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ενιαίο καταγραφέα δεδομένων (RTU) με 
ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ ο οποίος τιμολογείται σε 
χωριστό άρθρο. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 4600.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 113: 
(ΧΡΣ3ΠΡΣΗ5.5.4) 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο μπαταρίας, με τοποθέτηση μετατροπέα 
πάνω στο σώμα, προστασίας IP68, ονομαστικής διαμέτρου DN200, 
ονομαστικής πίεσης PN16. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου DN200 
και θα είναι κατάλληλoς για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου νερού, σύμφωνα με τα 
πρότυπα ACS, DVGWW270, NSF / ANSIStandard 61, TZW, WRAS. Επίσης θα πληροί τα 
χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι θα διαθέτει εσωτερική διπλή μπαταρία DualD-cell που θα του παρέχει 
συνεχή λειτουργία έως 10 χρόνια. Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται μέσω 
φλαντζών αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης στο δίκτυο. Ο αισθητήρας θα πρέπει να έχει ενσωματωμένα 
αισθητήρια πίεσης και θερμοκρασίας οι μετρήσεις των οποίων θα μεταφέρονται μαζί με τις υπόλοιπες 
μέσω πρωτοκόλλου Modbus. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από Polycarbonate. Θα 
τοποθετηθεί πάνω στο αισθητήριο. Θα διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την 
μονάδα μέτρησης και την αθροιστική συνολική τιμή (forward/reverse). Θα υπάρχει επίσης ένδειξη της 
διάρκειας ζωής της μπαταρίας. 
Ο μετρητής παροχής θα συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ενιαίο καταγραφέα δεδομένων (RTU) με 
ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ ο οποίος τιμολογείται σε 
χωριστό άρθρο. 
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Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες εβδομήντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5070.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 114: 
(ΧΡΣΣΧ.4) 

Συσκευή Τηλεμετρίας με ενσωματωμένη μπαταρία, GSM/GPRS και 
3G μόντεμ 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Η συσκευή τηλεμετρίας τύπου RTU (RemoteTelemetryUnit) θα είναι ένας απομακρυσμένος ενιαίος 
καταγραφέας δεδομένων με ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ. 
Θα πληροί τα χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι ο καταγραφέας δεδομένων θα πρέπει να διαθέτει έναν ενσωματωμένο 
αισθητήρα βύθισης σε νερό δίνοντας την δυνατότητα αποστολής σήματος ότι το φρεάτιο είναι 
πλημμυρισμένο. Η προστασία της RTU θα είναι IP68 και θα έχει τη δυνατότητα να αποστείλει δεδομένα 
μέσω οποιασδήποτε συχνότητας (850 MHz, 900 MHz, 1,800 MHz και 1,900 MHz) και με αυτόματη 
εναλλαγή μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής κεραίας. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εξακόσια ογδόντα ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 1680.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 115: 
(ΧΡΣ4ΠΡΣΗ5.5.4) 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και 
απομακρυσμένη τοποθέτηση μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου 
DN300 και ονομαστικής πίεσης PN16. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου DN300 
και θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου νερού. Επίσης θα πληροί τα 
χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επίσημο αντιπρόσωπο για την 
πώληση και την επισκευή στην Ελλάδα. Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται 
μέσω φλαντζών αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης στο δίκτυο. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από 
αλουμίνιο. Θα τοποθετηθεί σε απόσταση από το αισθητήριο με καλώδιο μήκους αντίστοιχου της 
εκάστοτε εφαρμογής. Θα διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την μονάδα 
μέτρησης και την αθροιστική συνολική τιμή (forward/reverse).  
Ο μετρητής παροχής θα συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ενιαίο καταγραφέα δεδομένων (RTU) με 
ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ ο οποίος τιμολογείται σε 
χωριστό άρθρο. 
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Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 5500.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 116: 
(ΧΡΣ5ΠΡΣΗ5.5.4) 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και 
απομακρυσμένη τοποθέτηση μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου 
DN400 και ονομαστικής πίεσης PN16. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου DN400 
και θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου νερού. Επίσης θα πληροί τα 
χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επίσημο αντιπρόσωπο για την 
πώληση και την επισκευή στην Ελλάδα. Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται 
μέσω φλαντζών αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης στο δίκτυο. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από 
αλουμίνιο. Θα τοποθετηθεί σε απόσταση από το αισθητήριο με καλώδιο μήκους αντίστοιχου της 
εκάστοτε εφαρμογής. Θα διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την μονάδα 
μέτρησης και την αθροιστική συνολική τιμή (forward/reverse).  
Ο μετρητής παροχής θα συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ενιαίο καταγραφέα δεδομένων (RTU) με 
ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ ο οποίος τιμολογείται σε 
χωριστό άρθρο. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά χιλιάδες εννιακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 7900.00€ 

 
 
 
Άρθρο A.T. 117: 
(ΧΡΣ6ΠΡΣΗ5.5.4) 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και 
απομακρυσμένη τοποθέτηση μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου 
DN500 και ονομαστικής πίεσης PN16. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου DN500 
και θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου νερού. Επίσης θα πληροί τα 
χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επίσημο αντιπρόσωπο για την 
πώληση και την επισκευή στην Ελλάδα. Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται 
μέσω φλαντζών αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης στο δίκτυο. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από 
αλουμίνιο. Θα τοποθετηθεί σε απόσταση από το αισθητήριο με καλώδιο μήκους αντίστοιχου της 
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εκάστοτε εφαρμογής. Θα διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την μονάδα 
μέτρησης και την αθροιστική συνολική τιμή (forward/reverse).  
Ο μετρητής παροχής θα συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ενιαίο καταγραφέα δεδομένων (RTU) με 
ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ ο οποίος τιμολογείται σε 
χωριστό άρθρο. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά χιλιάδες εξακόσια ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 9600.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 118: 
(ΧΡΣ7ΠΡΣΗ5.5.4) 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και 
απομακρυσμένη τοποθέτηση μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου 
DN600 και ονομαστικής πίεσης PN16. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 
 
Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου DN600 
και θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου νερού. Επίσης θα πληροί τα 
χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
Επιγραμματικά αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επίσημο αντιπρόσωπο για την 
πώληση και την επισκευή στην Ελλάδα. Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται 
μέσω φλαντζών αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης στο δίκτυο. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από 
αλουμίνιο. Θα τοποθετηθεί σε απόσταση από το αισθητήριο με καλώδιο μήκους αντίστοιχου της 
εκάστοτε εφαρμογής. Θα διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την μονάδα 
μέτρησης και την αθροιστική συνολική τιμή (forward/reverse).  
Ο μετρητής παροχής θα συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ενιαίο καταγραφέα δεδομένων (RTU) με 
ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ ο οποίος τιμολογείται σε 
χωριστό άρθρο. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 11000.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 119: 
(ΧΡΣ8ΠΡΣΗ5.5.4) 

Ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τροφοδοσία, προστασίας IP68 και 
απομακρυσμένη τοποθέτηση μετατροπέα, ονομαστικής διαμέτρου 
DN1000 και ονομαστικής πίεσης PN16. 

 
 (Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 12) 

 
Ο μετρητής παροχής θα είναι ηλεκτρομαγνητικού τύπου για τοποθέτηση σε σωλήνες διαμέτρου 
DN1000 και θα είναι κατάλληλος για εγκατάσταση και χρήση σε σωλήνες πόσιμου νερού. Επίσης θα 
πληροί τα χαρακτηριστικά της ειδικής τεχνικής προδιαγραφής που συνοδεύει το παρόν άρθρο. 
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Επιγραμματικά αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής θα πρέπει να διαθέτει επίσημο αντιπρόσωπο για την 
πώληση και την επισκευή στην Ελλάδα. Το σώμα του ηλεκτρομαγνητικού ροόμετρου θα συνδέεται 
μέσω φλαντζών αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης στο δίκτυο. Ο ηλεκτρονικός μετατροπέας θα είναι από 
αλουμίνιο. Θα τοποθετηθεί σε απόσταση από το αισθητήριο με καλώδιο μήκους αντίστοιχου της 
εκάστοτε εφαρμογής. Θα διαθέτει οθόνη 8 ψηφίων που θα εμφανίζει την στιγμιαία ροή την μονάδα 
μέτρησης και την αθροιστική συνολική τιμή (forward/reverse).  
Ο μετρητής παροχής θα συνδέεται με έναν απομακρυσμένο ενιαίο καταγραφέα δεδομένων (RTU) με 
ενσωματωμένη μπαταρία και ενσωματωμένο GSM/GPRS και 3G μόντεμ ο οποίος τιμολογείται σε 
χωριστό άρθρο. 
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, την εργασία 
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την υδραυλική μελέτη και την ειδική 
τεχνική προδιαγραφή. 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι δύο χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 22000.00€ 

 
 
Άρθρο A.T. 120: 
(ΧΡΣΣΧ.5) 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 250 μ3 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751) 
 
Προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση κυκλικής μεταλλικής δεξαμενής βαρέως τύπου, 
κατασκευασμένης από συναρμολογούμενα γαλβανισμένα ελάσματα με κοχλίες, απαλλαγμένο από 
κάθε μορφής ηλεκτροσυγκόλληση και σάκο στεγανοποίησης από φύλλα ελαστικής θερμοπλαστικής 
μεμβράνης στεγανοποίησης, σύμφωνα με την αναλυτική τεχνική προδιαγραφή της μελέτης και τις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Η ωφέλιμη χωρητικότητα της δεξαμενής θα είναι κατ’ ελάχιστο 240μ3. Η 
δεξαμενή θα διαθέτει επίσης σκεπή από ακτινωτό σκελετό κατασκευασμένο από υλικά σύμφωνα με τη 
σχετική προδιαγραφη. Τέλος, θα περιλαμβάνονται στόμιο εισόδου, εξόδου και  υπερχείλισης σε αριθμό 
και διατομές σύμφωνα με τις ανάγκες της μελέτης, ανθρωποθυρίδα σκεπής κατάλληλων διαστάσεων 
και σωλήνα καθαρισμού στον πυθμένα του υδραγωγείου. 
Το κόστος κατασκευής της βάσης υποδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα περιλαμβάνεται. Η επιλογή θέσης 
εγκατάστασης, η απαραίτητη οδική πρόσβαση και η διαμόρφωση (επιπεδοποίηση) του χώρου είναι ευθύνη του 
κυρίου του Έργου  
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα χιλιάδες ευρώ 
 (Αριθμητικώς): 30000.00€ 
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