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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικεύμενο του παρόντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών μονϊδοσ των εργαςιών, που εύναι 
απαραύτητεσ για την ϋντεχνη ολοκλόρωςη του Έργου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ Σεύχη 
Δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη. 

1. Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρονται ςε μονϊδεσ πλόρωσ περαιωμϋνων 
εργαςιών, όπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω, οι οπούεσ θα εκτελεςτούν ςτην περιοχό 
του Έργου. Οι τιμϋσ μονϊδοσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ δαπϊνεσ που αναφϋρονται ςτην 
περιγραφό των εργαςιών, καθώσ και όςεσ απαιτούνται για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη 
των εργαςιών, ςύμφωνα και με τα λοιπϊ Σεύχη Δημοπρϊτηςησ. 

Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν μπορεύ να θεμελιωθεύ, ωσ προσ το εύδοσ και την απόδοςη των 
μηχανημϊτων, τισ ειδικότητεσ και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προςωπικού και την 
δυνατότητα χρηςιμοπούηςησ ό μό μηχανικών μϋςων, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα του 
παρόντοσ. 

ύμφωνα με τα παραπϊνω, με τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ Σιμολογύου  προκύπτει το 
προώπολογιζόμενο ϊμεςο κόςτοσ του Έργου, δηλαδό το ςυνολικό κόςτοσ των επύ μϋρουσ 
εργαςιών ό λειτουργιών, οι οπούεσ ςυνθϋτουν το φυςικό αντικεύμενο του Έργου. τισ τιμϋσ 
μονϊδοσ αυτϋσ, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι: 

1.1 Κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη των ενςωματουμϋνων υλικών από φόρουσ, τϋλη, δαςμούσ, ϋξοδα 
εκτελωνιςμού, ειδικούσ φόρουσ κ.λπ., πλην του Υ.Π.Α. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τα 
τϋλη διοδύων των κϊθε εύδουσ μεταφορικών του μϋςων.  

1.2 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ των πϊςησ φύςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων και βοηθητικών 
υλικών, μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, αποθόκευςησ, φύλαξησ, 
επεξεργαςύασ τουσ (αν απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ τουσ, με τισ απαιτούμενεσ 
φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλύςεισ των μεταφορών, τισ ςταλύεσ των μεταφορικών μϋςων και 
τισ απαιτούμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, εκτόσ των ειδικών περιπτώςεων, που η μεταφορϊ 
πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου.  

 Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα μεταφορικών 
μϋςων) των πλεοναζόντων ό/και ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφών και λοιπών υλικών, ςε 
κατϊλληλουσ χώρουσ απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των ιςχυόντων Περιβαλλοντικών 
Όρων, ςύμφωνα με την Ε..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

 Σο κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ, των αποβλότων από εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ και 
κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτην ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 
1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ, δεν περιλαμβϊνεται ςτισ 
αντύςτοιχεσ τιμϋσ του τιμολογύου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ» νοεύται το κόςτοσ χρόςησ του ςυγκεκριμϋνου 
χώρου από την παρϊδοςη των υλικών αυτών και την επϋκεινα διαχεύριςό τουσ. 

1.3 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών ειςφορών (ςτο 
Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαπούσ ό/και αλλοδαπούσ αςφαλιςτικούσ 
οργανιςμούσ κλπ.), δώρων εορτών, επιδομϊτων που καθορύζονται από τισ ιςχύουςεσ εκϊςτοτε 
υλλογικϋσ υμβϊςεισ Εργαςύασ (αδεύασ, οικογενειακού, θϋςεωσ, ανθυγιεινόσ εργαςύασ, 
εξαιρεςύμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινόσ απαςχόληςησ (πλην των ϋργων που η εκτϋλεςό τουσ 
προβλϋπεται κατϊ τισ νυκτερινϋσ ώρεσ και τιμολογούνται ιδιαιτϋρωσ) κ.λπ., του πϊςησ φύςεωσ 
προςωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτότων οδηγών και χειριςτών οχημϊτων και 
μηχανημϊτων, τεχνιτών ςυνεργεύων, επιςτημονικού προςωπικού και των επιςτατών με 
εξειδικευμϋνο αντικεύμενο, ημεδαπού ό αλλοδαπού που απαςχολεύται για την καταςκευό του 
ϋργου, επύ τόπου ό οπουδόποτε αλλού. 

1.4 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη, εξοπλιςμό και λειτουργύα εργοταξιακού 
εργαςτηρύου, εϊν προβλϋπεται, την λόψη και μεταφορϊ των δοκιμύων και την εκτϋλεςη 
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ελϋγχων και δοκιμών, εύτε ςτο εργοταξιακό εργαςτόριο ό ςε κρατικό ό ςε ιδιωτικό τησ 
εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.5 Οι δαπϊνεσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μονϊδων παραγωγόσ προκαταςκευαςμϋνων 
ςτοιχεύων, εφ’ όςον προβλϋπονται από τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ςυγκροτημϊτων παραγωγόσ 
θραυςτών υλικών (ςπαςτηροτριβεύο), ςκυροδϋματοσ, αςφαλτομιγμϊτων κ.λπ., ςτον 
εργοταξιακό χώρο ό εκτόσ αυτού.  

τισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται: η εξαςφϊλιςη του απαιτουμϋνου χώρου, η καταςκευό 
των υποδομών, κτιριακών και λοιπών ϋργων των μονϊδων, η εγκατϊςταςη του απαιτουμϋνου 
κατϊ περύπτωςη εξοπλιςμού, οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ πϊςησ φύςεωσ, οι φορτοεκφορτώςεισ 
και μεταφορϋσ των πρώτων υλών ςτην μονϊδα και των παραγομϋνων προώόντων μϋχρι τισ 
θϋςεισ ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο Έργο, καθώσ και η αποςυναρμολόγηςη των εγκαταςτϊςεων 
μετϊ το πϋρασ των εργαςιών, η καθαύρεςη των υποδομών τουσ (βϊςεισ, τοιχύα κλπ καταςκευϋσ 
από ςκυρόδεμα ό οποιοδόποτε ϊλλο υλικό) και αποκατϊςταςησ του χώρου ςε βαθμό αποδεκτό 
από την Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ Περιβαλλοντικούσ όρουσ.  

Οι ωσ ϊνω όροι για την αποξόλωςη των μονϊδων και αποκατϊςταςη των χώρων ϋχουν 
εφαρμογό ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

(α)  Όταν η εγκατϊςταςη των μονϊδων ϋχει γύνει ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ από το 
Δημόςιο 

(β)  Όταν οι μονϊδεσ ϋχουν ανεγερθεύ μεν ςε χώρουσ που ϋχει εξαςφαλύςει ο Ανϊδοχοσ, αλλϊ 
ϋχει δοθεύ προςωρινό ϊδεια εγκατϊςταςησ-λειτουργύασ για τισ ανϊγκεσ του 
ςυγκεκριμϋνου ϋργου. 

1.6 Σα πϊςησ φύςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικό του Έργου, τισ μεταφορϋσ, τα μεταφορικϊ 
μϋςα, τα μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, 

1.7 Οι επιβαρύνςεισ από την εκτϋλεςη των εργαςιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγό τησ κυκλοφορύασ 
και την λόψη των απαιτουμϋνων προςτατευτικών μϋτρων, οι δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ 
των όμορων καταςκευών των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, τησ πρόληψησ ατυχημϊτων 
εργαζομϋνων ό τρύτων, τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό ακύνητα πρϊγματα τρύτων, τησ 
αποφυγόσ ρύπανςησ ρεμϊτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώσ και οι δαπϊνεσ των μϋτρων 
προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε φϊςη τησ καταςκευόσ τουσ ανεξαρτότωσ τησ εποχόσ του ϋτουσ 
(εκςκαφϋσ, θεμελιώςεισ, ικριώματα, ςκυροδετόςεισ κ.λπ.) και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό 
τουσ.  

1.8 Οι δαπϊνεσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων ποιότητοσ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ των πϊςησ φύςεωσ 
‘’δοκιμαςτικών τμημϊτων’’ που προβλϋπονται ςτην Σ..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ 
δημοπρϊτηςησ (μετρόςεισ, εργαςτηριακού ϋλεγχοι και δοκιμϋσ, αξύα υλικών, χρόςη 
μηχανημϊτων, εργαςύα κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ του κυρύου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλιςμού και μϋςων (π.χ. ικριωμϊτων, εργαλεύων) που απαιτούνται για ςυγκεκριμϋνεσ 
εργαςύεσ/λειτουργύεσ του ϋργου, ςτο πλαύςιο του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ 
οπούεσ περιλαμβϊνονται τα μιςθώματα, η μεταφορϊ επύ τόπου, η ςυναρμολόγηςη (όταν 
απαιτεύται), η αποθόκευςη, η φύλαξη, η αςφϊλιςη, οι αποδοχϋσ οδηγών, χειριςτών, βοηθών και 
τεχνιτών, τα καύςιμα, τα λιπαντικϊ και λοιπϊ αναλώςιμα, τα ανταλλακτικϊ, οι επιςκευϋσ, οι 
μετακινόςεισ ςτον χώρο του ϋργου, οι ημεραργύεσ για οποιαδόποτε αιτύα, οι πϊςησ φύςεωσ 
ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ (που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Κυρύου του Έργου), η 
αποςυναρμολόγηςό τουσ (εϊν απαιτεύται) και η απομϊκρυνςό τουσ από το Έργο.  

Περιλαμβϊνονται επύςησ οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ του εφεδρικού εξοπλιςμού που διατηρεύται 
ςε ετοιμότητα για την αντιμετώπιςη βλαβών ό για οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

1.10 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ ό παραγωγόσ, φορτοεκφόρτωςησ και μεταφορϊσ ςτη θϋςη 
ενςωμϊτωςησ και τυχόν προςωρινών αποθϋςεων και επαναφορτώςεων αδρανών υλικών 
προϋλευςησ λατομεύων, ορυχεύων κλπ. πλην των περιπτώςεων που ςτα οικεύα ϊρθρα του 
παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρεται ρητϊ ότι η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαύτερα (ϊρθρα που 
επιςημαύνονται με αςτερύςκο [*]).  
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  Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ πλύςεωσ, ανϊμιξησ ό εμπλουτιςμού των υλικών, ώςτε να 
ανταποκρύνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από την Μελϋτη του Έργου προδιαγραφϋσ, 
λαμβανομϋνων υπόψη των ςχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνςεισ από καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απόδοςη και μετακινόςεισ μηχανημϊτων και 
προςωπικού που οφεύλονται: 

(α)  ςε εμπόδια ςτο χώρο εκτϋλεςησ των εργαςιών (αρχαιολογικϊ ευρόματα, δύκτυα Ο.Κ.Ω. 
κ.λπ.),  

(β)  ςτην μη ολοκλόρωςη των διαδικαςιών απαλλοτρύωςησ τμημϊτων του χώρου εκτϋλεςησ 
των εργαςιών (υπό την προώπόθεςη ότι παρϋχεται η δυνατότητα τμηματικόσ εκτϋλεςησ 
των εργαςιών),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων από τουσ αρμόδιουσ για 
αυτϊ φορεύσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κ.λπ.),  

(δ)  ςτην ενδεχόμενη εκτϋλεςη των εργαςιών κατϊ φϊςεισ λόγω των ωσ ϊνω εμποδύων,  

(ε)  ςτην διενϋργεια των απαιτουμϋνων μετρόςεων, ελϋγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 
εργαςτηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώσ και ςτισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου 
που προβλϋπονται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ, εύτε τα ωσ ϊνω αποζημιώνονται ιδιαύτερα 
εύτε εύναι ανηγμϋνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ό ςε ϊλλα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου  

(ςτ) ςτην λόψη μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων,  

(ζ) ςε προςωρινϋσ ό μόνιμεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ ςτην ευρύτερη περιοχό του ϋργου για 
οποιαδόποτε αιτύα (π.χ. εορτϋσ, εργαςύεσ ςυντόρηςησ οδικού δικτύου και υποδομών, 
βλϊβεσ ςε ϊλλα ϋργα, εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την ομαλό και αςφαλό διακύνηςη πεζών και οχημϊτων ςτισ 
θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, όπωσ ενδεικτικϊ: 

(1) Οι δαπϊνεσ προςωρινών γεφυρώςεων ορυγμϊτων πλϊτουσ ϋωσ 3,0 m, για την 
αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, όταν τούτο κρύνεται απαραύτητο 
από την Τπηρεςύα ό τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ  

(2) Οι δαπϊνεσ λόψησ προςτατευτικών μϋτρων για την απρόςκοπτη και αςφαλό κυκλοφορύα 
πεζών και οχημϊτων ςτην περύμετρο των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, όπου 
απαιτεύται, ότοι για την περύφραξη των ορυγμϊτων και γενικϊ των χώρων εκτϋλεςησ 
εργαςιών, την ενημϋρωςη του κοινού, την ςόμανςη και φωτεινό ςηματοδότηςη του 
εργοταξιακού χώρου (πλην εκεύνησ που προκύπτει από μελϋτη ςόμανςησ και τιμολογεύται 
ιδιαιτϋρωσ), την προςωρινό διευθϋτηςη και αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ κλπ. καθώσ 
και οι δαπϊνεσ για την απομϊκρυνςη των παραπϊνω προςωρινών καταςκευών και 
ςόμανςησ μετϊ την περαύωςη των εργαςιών και την πλόρη αποκατϊςταςη τησ αρχικόσ 
ςόμανςησ. 

1.13 Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών (αποτυπώςεων, παςςαλώςεων, αναπαςςαλώςεων, 
πύκνωςησ τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατϊςταςησ χωροςταθμικών 
αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χϊραξη των επιμϋρουσ ςτοιχεύων του ϋργου, οι 
δαπϊνεσ ςύνταξησ μελετών εφαρμογόσ (όταν απαιτεύται για την προςαρμογό των ςτοιχεύων 
τησ οριςτικόσ μελϋτησ ςτο ακριβϋσ ανϊγλυφο του εδϊφουσ ό υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ), 
καταςκευαςτικών ςχεδύων και ςχεδύων λεπτομερειών, οι δαπϊνεσ ανύχνευςησ και εντοπιςμού 
εμποδύων ςτον χώρο εκτϋλεςησ του ϋργου και εκπόνηςησ μελετών αντιμετώπιςησ αυτών (λ.χ. 
υπϊρχοντα θεμϋλια, υψηλόσ ορύζοντασ υπογεύων υδϊτων, δύκτυα Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ 
[ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπϊνεσ αποτύπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που απαντώνται ςτο 
χώρο του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ μεθόδουσ 
καθώσ και οι δαπϊνεσ λόψησ επιμετρητικών ςτοιχεύων κατ’ αντιπαρϊςταςη με εκπρόςωπο τησ 
Τπηρεςύασ και ςύνταξησ των πϊςησ φύςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, πινϊκων και 
υπολογιςμών που θα υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο. 
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 1.15 Η δαπϊνη ςύνταξησ των αναπτυγμϊτων και πινϊκων οπλιςμού ςκυροδεμϊτων (όταν αυτού δεν 
περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη. 

1.16 Οι δαπϊνεσ ενημϋρωςησ των οριζοντιογραφιών τησ μελϋτησ με τα ςτοιχεύα των εντοπιζομϋνων 
με ερευνητικϋσ τομϋσ ό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπϊνεσ των αντλόςεων (πλην των αντλόςεων κατϊ την καταςκευό τεχνικών εντόσ κούτησ 
ποταμών ό ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχϋτευςησ προσ φυςικό ό 
τεχνητό αποδϋκτη υδϊτων) καθώσ και των προςωρινών διευθετόςεων για την αντιμετώπιςη 
των επιφανειακών, υπογεύων και πηγαύων νερών ώςτε να προςτατεύονται τόςο τα 
καταςκευαζόμενα οςο και τα υπϊρχοντα ϋργα και το περιβϊλλον γενικότερα, εκτόσ αν 
προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.18 Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν από δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθόδων και ευρεςιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατϊ οποιονδόποτε τρόπο για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών. 

1.19 Οι δαπϊνεσ διαμόρφωςησ προςβϊςεων, προςπελϊςεων και δαπϋδων εργαςύασ ςτα διϊφορα 
τμόματα του ϋργου, και γενικϊ κϊθε βοηθητικόσ καταςκευόσ που θα απαιτηθεύ ςε οποιοδόποτε 
ςτϊδιο των εργαςιών, όταν δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη αυτών ςτα ςυμβατικϊ 
τεύχη, καθώσ και οι δαπϊνεσ αποξόλωςησ των προςωρινών καταςκευών και περιβαλλοντικόσ 
αποκατϊςταςησ των χώρων (προςβϊςεων, προςπελϊςεων, δαπϋδων εργαςύασ κ.λπ.) εκτόσ εϊν 
υπϊρχει ϋγγραφη αποδοχό τησ Τπηρεςύασ για την διατόρηςό τουσ. 

1.20 Οι δαπϊνεσ για την προςταςύα και την εξαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 
διαςχύζουν εγκϊρςια τα ορύγματα ό επηρεϊζονται τοπικϊ από τισ εκτελούμενεσ εργαςύεσ, Σην 
αποκλειςτικό ευθύνη για την πρόκληςη ζημιών και φθορών ςτα δύκτυα αυτϊ θα φϋρει, τόςο 
αςτικϊ όςο και ποινικϊ και μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ του Έργου. 

1.21 Οι δαπϊνεσ πρόληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι αποζημιώςεισ για 
κϊθε εύδουσ βλϊβη ό μη ςυνόθη φθορϊ επύ υφιςταμϋνων καταςκευών κατϊ την εκτϋλεςη των 
εργαςιών ό την διακύνηςη βαρϋωσ εξοπλιςμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μϋςων μεγϊλησ 
χωρητικότητασ, ερπυςτριοφόρων μηχανημϊτων κ.λπ.) που οφεύλονται ςε μη τόρηςη των 
ςυμβατικών όρων, των υποδεύξεων τησ Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών διατϊξεων και γενικότερα 
ςε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό ςτα ςυμβατικϊ τεύχη: Οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ 
για τισ εργοταξιακϋσ οδούσ που προκύπτουν από τη μεθοδολογύα καταςκευόσ του Αναδόχου 
και απαιτούνται για την αςφαλό διακύνηςη εξοπλιςμού και υλικών καταςκευόσ του Έργου 
(μύςθωςη ό εξαςφϊλιςη δικαιωμϊτων διϋλευςησ από ιδιωτικό ϋκταςη, καταςκευό των οδών ό 
βελτύωςη υπαρχουςών, ςόμανςη, ςυντόρηςη), καθώσ και οι δαπϊνεσ εξαςφϊλιςησ των 
αναγκαύων χώρων απόθεςησ των πλεοναζόντων ό ακαταλλόλων προώόντων εκςκαφών 
(καταβολό τιμόματοσ προσ ιδιοκτότεσ, αν απαιτεύται, εξαςφϊλιςη ςχετικών αδειών, καταςκευό 
οδών προςπϋλαςησ ό επϋκταςη ό βελτύωςη υπαρχουςών) και η τελικό διαμόρφωςη των 
χώρων μετϊ την περαύωςη των εργαςιών, ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ 
όρουσ. 

1.23 Οι δαπϊνεσ των προεργαςιών ςτισ παλιϋσ ό νϋεσ επιφϊνειεσ οδοςτρωμϊτων για την εφαρμογό 
αςφαλτικών επιςτρώςεων επ' αυτών, όπωσ π.χ. ςκούπιςμα, καθαριςμόσ, δημιουργύα οπών 
αγκύρωςησ (πικούνιςμα), καθώσ και οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και απόθεςησ των προώόντων που 
παρϊγονται ωσ αποτϋλεςμα των παραπϊνω εργαςιών. 

1.24 Οι δαπϊνεσ διϊνοιξησ τομών ό οπών ςτα τοιχώματα υφιςταμϋνων αγωγών, φρεατύων, τεχνικών 
ϋργων κ.λπ., με οποιαδόποτε μϋςα, για τη ςύνδεςη νϋων ςυμβαλλόντων αγωγών, εκτόσ αν 
προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.25 Οι δαπϊνεσ των ειδικών μελετών, που προβλϋπεται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ να εκπονηθούν 
από τον Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό, όπωσ μελϋτεσ ςύνθεςησ ςκυροδεμϊτων και 
αςφαλτομιγμϊτων, μελϋτεσ ικριωμϊτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαιτουμϋνων αδειών εκτϋλεςησ εργαςιών από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, 
την Πολεοδομύα και τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφελεύασ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη 
πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 
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1.27 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεχούσ και απρόςκοπτησ λειτουργύασ των 
υπαρχόντων ςτην περιοχό του Έργου δικτύων (δύκτυα ύδρευςησ, ϊρδευςησ, αποχϋτευςησ και 
αποςτρϊγγιςησ, τϊφροι, διώρυγεσ, υδατορϋματα κ.λπ.), τα οπούα επηρεϊζονται από την 
εκτϋλεςη των εργαςιών, και ιδιαύτερα όταν: 

(1) τα δύκτυα εύναι ςχετικϊ ανεπαρκό και ευαύςθητα ςε δυςμενό μεταχεύριςη, 

(2) θα επιβαρυνθεύ υπϋρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανϊδοχοσ δεν λϊβει 
μϋτρα για να αποτρϋψει την εύςοδο φερτών υλών από τισ χωματουργικϋσ, κυρύωσ, ό 
ϊλλεσ εργαςύεσ. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου προςαυξϊνονται κατϊ το ποςοςτό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφϋλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οπούο περιλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ 
οι οπούεσ δεν μπορούν να κατανεμηθούν ςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ αλλϊ αφορούν ςυνολικϊ το 
κόςτοσ του ϋργου όπωσ, κρατόςεισ ό υποχρεώςεισ αυτού, όπωσ δαπϊνεσ διούκηςησ και 
επύβλεψησ του Έργου, ςόμανςησ εργοταξύων, φόροι, δαςμού, αςφϊλιςτρα, τόκοι κεφαλαύων 
κύνηςησ, προμόθειεσ εγγυητικών επιςτολών, ϋξοδα λειτουργύασ γραφεύων κ.λπ., τα επιςφαλό 
ϋξοδα πϊςησ φύςεωσ καθώσ και το προςδοκώμενο κϋρδοσ από την εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Σο ωσ ϊνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανϋρχεται ςε δϋκα οκτώ τοισ εκατό (18%) του προώπολογιςμού 
των εργαςιών, όπωσ αυτόσ προκύπτει βϊςει των τιμών του Σιμολογύου Προςφορϊσ του 
αναδόχου, ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, και διακρύνεται ςε: 

(α)  ταθερϊ ϋξοδα, δηλαδό ϊπαξ αναλαμβανόμενα κατϊ τη διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, τα οπούα 
περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

(1) Εξαςφϊλιςησ και διαρρύθμιςησ εργοταξιακών χώρων, για την ανϋγερςη κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων π.χ.  γραφεύων, εργαςτηρύων και λοιπών 
εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου ό ϊλλων, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ 
ςύμβαςησ. 

(2) Ανϋγερςησ κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου ό 
ϊλλων, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

(3) Περύφραξησ ό/και διατϊξεων επιτόρηςησ εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και χώρων 
εκτϋλεςησ εργαςιών εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

(4) Εξοπλιςμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων για τη διαςφϊλιςη 
λειτουργικόσ ετοιμότητασ, εξαςφϊλιςησ ύδρευςησ, ηλεκτρικού ρεύματοσ, τηλεφωνικόσ 
ςύνδεςησ και αποχϋτευςησ, καθώσ και λοιπών απαιτουμϋνων ευκολιών, ςύμφωνα με 
τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

(5) Απομϊκρυνςησ κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων μετϊ την 
περαύωςη του ϋργου, καθώσ και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ των χώρων κατϊ τρόπο 
αποδεκτό  και ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ Περιβαλλοντικούσ Όρουσ. 

(6) Κινητοπούηςησ (ειςκόμιςησ ςτο εργοτϊξιο) του απαιτούμενου εξοπλιςμού γενικόσ 
χρόςησ (π.χ. γερανού, οχόματα μεταφορϊσ προςωπικού), όπωσ προβλϋπεται ςτο 
χρονοδιϊγραμμα του ϋργου και αποκινητοπούηςησ με το πϋρασ του προβλεπόμενου 
χρόνου απαςχόληςησ. 

(7) Οι δαπϊνεσ επιςκόπηςησ των μελετών του ϋργου και τυχόν ςυμπληρώςεισ 
τροποποιόςεισ, εφόςον δεν περιλαμβϊνονται ςτο ϊμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπϊνεσ ςυμπλόρωςησ των ΑΤ/ΥΑΤ (χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ/Υϊκελοσ 
Αςφϊλειασ και Τγεύασ), ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυητικϋσ. 

(11) Αςφϊλιςησ του ϋργου. 

(12) Προςυμβατικού ςταδύου. 

(13) Διϊθεςησ μϋςων ατομικόσ προςταςύασ. 
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(14) Για επιςφαλό ϋξοδα πϊςησ φύςεωσ (π.χ. εξεύρεςησ χώρων γραφεύων και λοιπών 
εγκαταςτϊςεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτόςεωσ για μελϋτεσ που μπορεύ να 
προκύψουν κατϊ την πορεύα των εργαςιών, εκτεταμϋνεσ διαφωνύεσ και απαύτηςη 
ιςχυρόσ νομικόσ υποςτόριξησ, απαιτόςεισ για μϋτρα προςταςύασ από μη ληφθεύςεσ 
υπόψη ακραύεσ επιτόπου ςυνθόκεσ, κλοπϋσ μη καλυπτόμενεσ από αςφϊλιςη). 

(β)  Φρονικώσ ςυνηρτημϋνα ϋξοδα, δηλαδό εξαρτώμενα από τη χρονικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, τα 
οπούα περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

(1) Φρόςεωσ - λειτουργύασ των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και ευκολιών (περιλαμβϊνει 
τη χρόςη των εγκαταςτϊςεων και χώρων καθαρών ςύμφωνα με τισ προβλϋψεισ των 
εγκεκριμϋνων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προςωπικού γενικόσ επιςταςύασ και διούκηςησ του Αναδόχου και υπό την προώπόθεςη 
μόνιμησ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ ςτο ϋργο (ςε περύπτωςη μη μόνιμησ και 
αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ θα λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ απαςχόληςησ και η 
διαθεςιμότητα ςτο ϋργο). Ανηγμϋνεσ περιλαμβϊνονται και οι δαπϊνεσ για προβλεπόμενεσ 
νόμιμεσ αποζημιώςεισ. Σο επιςτημονικό προςωπικό και οι επιςτϊτεσ, με εξειδικευμϋνο 
αντικεύμενο (π.χ. χωματουργικϊ, τεχνικϊ, αςφαλτικϊ) δεν περιλαμβϊνονται. 

(3) Νομικόσ υποςτόριξησ  

(4) Εξωτερικών τεχνικών ςυμβούλων με ad hoc  μετϊκληςη 

(5) Για την εκτϋλεςη των καθηκόντων τησ παραπϊνω κατηγορύασ προςωπικού π.χ. χρόςη 
αυτοκινότων 

(6) Λειτουργύασ μηχανημϊτων γενικόσ χρόςησ π.χ. γερανού, οχόματα μεταφορϊσ προςωπικού  

(7) Μετρόςεων γενικών δεικτών και παραμϋτρων που προβλϋπονται ςτουσ εγκεκριμϋνουσ 
περιβαλλοντικούσ όρουσ και λόψη μϋτρων για ςυμμόρφωςη προσ αυτούσ 

(8) υντόρηςησ του ϋργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Σόκοι κεφαλαύων κύνηςησ και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Σο αναλογούν, ςε ςχϋςη με τη ςυμμετοχό του ςτον κύκλο εργαςιών τησ επιχεύρηςησ, 
κόςτοσ  ϋδρασ επιχεύρηςησ ό/και λειτουργύασ κοινοπραξύασ 

 Ο Υόροσ Προςτιθϋμενησ Αξύασ (Υ.Π.Α) επύ των λογαριαςμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο 
του Έργου. 

 Εϊν προκύψει ανϊγκη εκτϋλεςησ εργαςιών που παρουςιϊζουν διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ 
ϋναντι παρεμφερών προσ αυτϋσ εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτο παρόν Σιμολόγιο, 
αποδεκτϊ όμωσ ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ό εργαςιών που επιμετρώνται 
διαφορετικϊ, οι εργαςύεσ αυτϋσ εύναι δυνατόν να αναχθούν ςε ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου 
με αναγωγό των μεγεθών τουσ ςύμφωνα με το ακόλουθο παρϊδειγμα: 

(1) Διϊτρητοι ςωλόνεσ ςτραγγιςτηρύων, αγωγού αποχϋτευςησ ομβρύων και ακαθϊρτων από 
ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικό διϊμετρο DN χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα διαφορετικό από τισ αναφερόμενεσ 
ςτα υποϊρθρα των αντιςτούχων ϊρθρων του παρόντοσ Σιμολογύου και για αντύςτοιχο υλικό 
καταςκευόσ, κατηγορύα αντοχόσ και μϋθοδο προςταςύασ, θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ του 
χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα ςε μόκοσ ςωλόνα τησ αμϋςωσ μικρότερησ ςτο παρόν Σιμολόγιο 
ονομαςτικόσ διαμϋτρου, με βϊςη το λόγο: 

     DN / DM 

  όπου  DN:  Ονομαςτικό διϊμετροσ του χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα 

   DM:  Η αμϋςωσ μικρότερη διϊμετροσ ςωλόνα που περιλαμβϊνεται ςτο παρόν 
Σιμολόγιο. 

Αν δεν υπϊρχει μικρότερη διϊμετροσ ωσ DM θα χρηςιμοποιεύται η αμϋςωσ μεγαλύτερη 
υπϊρχουςα διϊμετροσ. 
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(2) Μόρφωςη αρμών με προκαταςκευαςμϋνεσ πλϊκεσ τύπου FLEXCELL ό αναλόγου 

  Για πϊχοσ DN χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ μεγαλύτερο από το πϊχοσ τησ ςυμβατικόσ πλϊκασ του 
παρόντοσ τιμολογύου (12 mm), θα γύνεται αναγωγό τησ επιφϊνειασ τησ χρηςιμοποιούμενησ 
πλϊκασ ςε επιφϊνεια ςυμβατικόσ πλϊκασ πϊχουσ 12 mm, με βϊςη το λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Σο πϊχοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ ςε mm. 

(3) τεγϊνωςη αρμών με ταινύεσ τύπου HYDROFOIL PVC 

  Για πλϊτοσ ΒN χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ μεγαλύτερο από το πλϊτοσ τησ ςυμβατικόσ ταινύασ 
του παρόντοσ Σιμολογύου (240 mm), θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ τησ χρηςιμοποιούμενησ 
ταινύασ ςε μόκοσ ςυμβατικό ταινύασ πλϊτουσ 240 mm, με βϊςη το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Σο πλϊτοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ ςε mm 

Παρεμφερόσ πρακτικό μπορεύ να ϋχει εφαρμογό και ςε ϊλλεσ περιπτώςεισ ϊρθρων του 
παρόντοσ Σιμολογύου. 

  Όπου ςτα επιμϋρουσ ϊρθρα υπϊρχει αναφορϊ ςε ΕΣΕΠ των οπούων ϋχει αρθεύ με απόφαςη η 
υποχρεωτικό εφαρμογό, η ςχετικό αναφορϊ μπορεύ να αντιςτοιχύζεται με αναφορϊ ςε ΠΕΣΕΠ 
ό ϊλλο πρότυπο που θα περιλαμβϊνεται ςε ςχετικό πύνακα ςτουσ γενικούσ όρουσ του 
παρόντοσ. 
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Οι τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [*] 
παραπλεύρωσ τησ αναγραφόμενησ τιμήσ ςε ΕΥΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν την 
δαπάνη τησ καθαρήσ μεταφοράσ των, κατά περίπτωςη, υλικών ή προΰόντων. 

 
Η Δημοπρατούςα Αρχή θα προςθέτει ςτισ τιμέσ αυτέσ την δαπάνη του 
μεταφορικού έργου, με βάςη τα ςτοιχεία τησ μελέτησ και τισ ςυνθήκεσ 
εκτέλεςησ του έργου. 
 
Για τον προςδιοριςμό τησ ωσ άνω δαπάνησ του μεταφορικού έργου 
καθορίζονται οι ακόλουθεσ τιμέσ μονάδασ ςε €/m3.km 
 

ε αςτικϋσ περιοχϋσ   

 - απόςταςη < 5 km 0,28 

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,21 

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλήσ βατότητασ   

 - απόςταςη < 5 km 0,20   

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακήσ βατότητασ   

 - απόςταςη < 5 km 0,25   

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακέσ οδοί   

 - απόςταςη < 3 km 0,22   

 - απόςταςη ≥ 3 km 0,20   

Πρόςθετη τιμό για παρατεταμϋνη 
αναμονό φορτοεκφόρτωςησ 
(αςφαλτικϊ, εκςκαφϋσ θεμελύων και 
χανδϊκων, μικρόσ κλύμακασ 
εκςκαφϋσ) 

0,03 

 
 

Oι τιμέσ αυτέσ έχουν εφαρμογή ςτον προςδιοριςμό τησ τιμήσ του αςτερίςκου [*] 
των άρθρων του παρόντοσ τιμολογίου των οποίων οι εργαςίεσ επιμετρώνται ςε 
κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο που καθορίζεται ςε έκαςτο άρθρο.  

 
Σε καμία περίπτωςη δεν εφαρμόζεται ςυντελεςτήσ επιπλήςματοσ ή 
οποιαδήποτε άλλη προςαύξηςη και ο υπολογιςμόσ γίνεται με βάςη τα 
επιμετρούμενα m3 κάθε εργαςίασ, όπωσ καθορίζεται ςτο αντίςτοιχο άρθρο. 

 
Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπωσ προςδιορίζεται ςτο παρόν τιμολόγιο, 
προςτίθεται ςτην τιμή βάςεωσ των άρθρων που επιςημαίνονται με [*], και 
αναθεωρείται με βάςη τον εκάςτοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρηςησ (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηςη του μεταφορικού έργου). 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΦΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ, ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΤΔΑΣΩΝ,  ΑΝΣΙΣΗΡΙΞΕΙ,  ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΚΟΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ, ΗΜΑΝΗ – ΑΥΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΙΕ ΟΔΟΠΟΙΪΑ, ΛΟΙΠΕ 
ΠΡΟΣΑΣΕΤΣΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ, ΕΡΓΑΙΕ ΠΡΑΙΝΟΤ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ 
ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΩΝ. 

 

 

ΕΚΚΑΥΕ 

 

Άρθρο A.T. 1: 

(ΤΔΡ 3.10.02.01) 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ ό 
ημιβραχώδεσ, με πλϊτοσ πυθμϋνα ϋωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των 
προώόντων εκςκαφόσ επύ αυτοκινότου, την ςταλύα του αυτοκινότου 
και την μεταφορϊ ςε οποιαδόποτε απόςταςη.Για βϊθοσ ορύγματοσ 
ϋωσ 4,00 m και μεταφορϊ προώόντων εκςκαφόσ ςε χώρουσ 
επεξεργαςύασ Α.Ε.Κ.Κ. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6081.1) 

 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ ό ημιβραχώδεσ περιλαμβανομϋνων και των 
εκςκαφών τυχόν υπαρχουςών αςφαλτικών ςτρώςεων, ςε κατοικημϋνη περιοχό ό ςτο εύροσ κατϊληψησ 
οδικού ϊξονα υπό κυκλοφορύα, με  οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα με ό χωρύσ χειρονακτικό 
υποβοόθηςη) εν ξηρώ ό με υπόγεια νερϊ (με ςτϊθμη ηρεμούςα ό υποβιβαζόμενη με ϊντληςη), ςύμφωνα 
με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων’’.  
 
Η κοπό των αςφαλτικών ςτρώςεων ό των υπαρχουςών ςτρώςεων από ςκυρόδεμα θα γύνεται 
υποχρεωτικϊ με αςφαλτοκόφτη και η ςχετικό εργαςύα περιλαμβϊνεται ςτην τιμό μονϊδασ του ϊρθρου.  
 
Η χρόςη αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαύτερα, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εκςκαφόσ, όςο και κατϊ τη 
διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών εντόσ του ορύγματοσ και μϋχρι τησ αποπερϊτωςησ αυτών, εκτόσ αν 
προβλϋπεται ϊλλωσ ςτην μελϋτη.  
 
την τιμό περιλαμβϊνονται οι ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωςη των παρειών και του πυθμϋνα  του ορύγματοσ ςτισ απαιτούμενεσ διατομϋσ ςε τρόπο που να 
εύναι δυνατό η χρόςη τύπων για τη διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ, η αναπϋταςη, ανϊλογα  με τον τρόπο και 
τα μϋςα εκςκαφόσ, καθώσ και τα τυχόν απαραύτητα δϊπεδα εργαςύασ. Σϋλοσ ςτην τιμό περιλαμβϊνονται 
οι κϊθε εύδουσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ (οριζόντιεσ ό κατακόρυφεσ).   
 
Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ των παρειών που το μόκοσ τουσ δεν υπερβαύνει τα 2,00 m 
ςυνολικϊ, ανϊ 20,0 m αξονικού μόκουσ ορύγματοσ. Οι ειδικϋσ αντιςτηρύξεισ επιμετρώνται ιδιαύτερα, ςε 
ολόκληρη την επιφϊνεια εφαρμογόσ τουσ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτη μελϋτη. 
 
Oι εκςκαφϋσ επιμετρώνται ανϊ ζώνη βϊθουσ (ϋωσ 4,00 m, από 4,01 ϋωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κϊθε ζώνη 
εφαρμόζεται η τιμό που καθορύζεται ςτο παρόν ϊρθρο, αναλόγωσ του πλϊτουσ του ορύγματοσ και τησ 
διαχεύριςησ των προώόντων. 
 
Επιςημαύνεται ότι οι καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από ϊοπλο ό οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ςτο εύροσ του 
ορύγματοσ επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου 
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ορύγματοσ, με βϊςη τισ γραμμϋσ πληρωμόσ που καθορύζονται από την 
μελϋτη, ανϊλογα με το πλϊτοσ του πυθμϋνα, το βϊθοσ του ορύγματοσ και την διαχεύριςη των προώόντων 
εκςκαφών. 
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Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Επτϊ ευρώ και τριϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 7.30 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Οκτώ ευρώ και ενενόντα ϋξι λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 8.96 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαϋξι ευρώ και εύκοςι ϋξι λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 16.26 € 

 
 
 
 

Άρθρο A.T. 2: 

(ΤΔΡ 3.10.02.01) 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ ό 
ημιβραχώδεσ. Με πλϊτοσ πυθμϋνα ϋωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των 
προώόντων εκςκαφόσ επύ αυτοκινότου, την ςταλύα του αυτοκινότου 
και την μεταφορϊ ςε οποιαδόποτε απόςταςη. Για βϊθοσ ορύγματοσ 
ϋωσ 4,00 m. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6081.1) 

 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ ό ημιβραχώδεσ περιλαμβανομϋνων και των 
εκςκαφών τυχόν υπαρχουςών αςφαλτικών ςτρώςεων, ςε κατοικημϋνη περιοχό ό ςτο εύροσ κατϊληψησ 
οδικού ϊξονα υπό κυκλοφορύα, με  οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα με ό χωρύσ χειρονακτικό 
υποβοόθηςη) εν ξηρώ ό με υπόγεια νερϊ (με ςτϊθμη ηρεμούςα ό υποβιβαζόμενη με ϊντληςη), ςύμφωνα 
με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων’’.  
 
Η κοπό των αςφαλτικών ςτρώςεων ό των υπαρχουςών ςτρώςεων από ςκυρόδεμα θα γύνεται 
υποχρεωτικϊ με αςφαλτοκόφτη και η ςχετικό εργαςύα περιλαμβϊνεται ςτην τιμό μονϊδασ του ϊρθρου.  
 
Η χρόςη αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαύτερα, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εκςκαφόσ, όςο και κατϊ τη 
διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών εντόσ του ορύγματοσ και μϋχρι τησ αποπερϊτωςησ αυτών, εκτόσ αν 
προβλϋπεται ϊλλωσ ςτην μελϋτη.  
 
την τιμό περιλαμβϊνονται οι ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωςη των παρειών και του πυθμϋνα  του ορύγματοσ ςτισ απαιτούμενεσ διατομϋσ ςε τρόπο που να 
εύναι δυνατό η χρόςη τύπων για τη διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ, η αναπϋταςη, ανϊλογα  με τον τρόπο και 
τα μϋςα εκςκαφόσ, καθώσ και τα τυχόν απαραύτητα δϊπεδα εργαςύασ. Σϋλοσ ςτην τιμό περιλαμβϊνονται 
οι κϊθε εύδουσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ (οριζόντιεσ ό κατακόρυφεσ).   
 
Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ των παρειών που το μόκοσ τουσ δεν υπερβαύνει τα 2,00 m 
ςυνολικϊ, ανϊ 20,0 m αξονικού μόκουσ ορύγματοσ. Οι ειδικϋσ αντιςτηρύξεισ επιμετρώνται ιδιαύτερα, ςε 
ολόκληρη την επιφϊνεια εφαρμογόσ τουσ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτη μελϋτη. 
 
Oι εκςκαφϋσ επιμετρώνται ανϊ ζώνη βϊθουσ (ϋωσ 4,00 m, από 4,01 ϋωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κϊθε ζώνη 
εφαρμόζεται η τιμό που καθορύζεται ςτο παρόν ϊρθρο, αναλόγωσ του πλϊτουσ του ορύγματοσ και τησ 
διαχεύριςησ των προώόντων. 
 
Επιςημαύνεται ότι οι καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από ϊοπλο ό οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ςτο εύροσ του 
ορύγματοσ επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου 
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Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ορύγματοσ, με βϊςη τισ γραμμϋσ πληρωμόσ που καθορύζονται από την 
μελϋτη, ανϊλογα με το πλϊτοσ του πυθμϋνα, το βϊθοσ του ορύγματοσ και την διαχεύριςη των προώόντων 
εκςκαφών. 
 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Επτϊ ευρώ και τριϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 7.30 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ενενόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.95 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Οκτώ ευρώ και εύκοςιπϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 8.25 € 

 

 
 
 

Άρθρο A.T. 3: 

(ΤΔΡ 3.11.02.01) 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ, με 
πλϊτοσ πυθμϋνα ϋωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των προώόντων 
εκςκαφόσ επύ αυτοκινότου, την ςταλύα του αυτοκινότου και την 
μεταφορϊ ςε οποιαδόποτε απόςταςη. Για βϊθοσ ορύγματοσ 4,01 ϋωσ 
6,00 m 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6082.1) 

 

 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε βραχώδη πετρώματα κϊθε εύδουσ,  ςυμπεριλαμβανομϋνων 
και των ςυμπαγών γρανιτικών και των ιςχυρώσ ςυγκολλημϋνων (cemented) κροκαλοπαγών 
ςχηματιςμών, ςε κατοικημϋνη περιοχό ό ςτο εύροσ κατϊληψησ οδικού ϊξονα υπό κυκλοφορύα, με χρόςη 
διατρητικού εξοπλιςμού (υδραυλικόσ ςφύρασ ό αεροςφυρών), χρόςη διογκωτικών ηπύων εκρηκτικών 
(τύπου Bristar ό ιςοδυνϊμων) ό/και περιοριςμϋνη χρόςη εκρηκτικών (με εφαρμογό μικρών γομώςεων 
και χρόςη λαμαρινών για την αποφυγό εκτύναξησ θραυςμϊτων), όταν αυτό επιτρϋπεται από τισ αρμόδιεσ 
Αρχϋσ, εν ξηρώ ό με υπόγεια νερϊ (με ςτϊθμη ηρεμούςα ό υποβιβαζόμενη με ϊντληςη) ςύμφωνα με την 
μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων’’.  
Η κοπό των αςφαλτικών ςτρώςεων ό των υπαρχουςών ςτρώςεων από ςκυρόδεμα θα γύνεται 
υποχρεωτικϊ με αρμοκόφτη. 
 
Η χρόςη αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαύτερα, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εκςκαφόσ, όςο και κατϊ τη 
διϊρκεια εκτϋλεςησ των εργαςιών εντόσ του ορύγματοσ και μϋχρι τησ αποπερϊτωςησ αυτών, εκτόσ αν 
προβλϋπεται ϊλλωσ ςτην μελϋτη.  
 
την τιμό περιλαμβϊνονται οι ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωςη των παρειών και του πυθμϋνα  του ορύγματοσ ςτισ απαιτούμενεσ διατομϋσ ςε τρόπο που να 
εύναι δυνατό η χρόςη τύπων για τη διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ, η αναπϋταςη, ανϊλογα  με τον τρόπο και 
τα μϋςα εκςκαφόσ, καθώσ και τα τυχόν απαραύτητα δϊπεδα εργαςύασ. Σϋλοσ ςτην τιμό περιλαμβϊνονται 
οι κϊθε εύδουσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ (οριζόντιεσ ό κατακόρυφεσ).   
 
Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ των παρειών που το μόκοσ τουσ δεν υπερβαύνει τα 2,00 m 
ςυνολικϊ, ανϊ 20,0 m αξονικού μόκουσ ορύγματοσ. Οι ειδικϋσ αντιςτηρύξεισ επιμετρώνται ιδιαύτερα, ςε 
ολόκληρη την επιφϊνεια εφαρμογόσ τουσ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτη μελϋτη.   
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Oι εκςκαφϋσ επιμετρώνται ανϊ ζώνη βϊθουσ (ϋωσ 4,00 m, από 4,01 ϋωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κϊθε ζώνη 
εφαρμόζεται η τιμό που καθορύζεται ςτο παρόν ϊρθρο, αναλόγωσ του πλϊτουσ του ορύγματοσ και τησ 
διαχεύριςησ των προώόντων. 
 
Επιςημαύνεται ότι οι αποξηλώςεισ αςφαλτικών ταπότων και οι καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από ϊοπλο 
ςκυρόδεμα ςτο εύροσ του ορύγματοσ εντϊςςονται ςτισ εκςκαφϋσ του παρόντοσ ϊρθρου, ενώ οι 
καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του 
τιμολογύου 
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ορύγματοσ, με βϊςη τισ γραμμϋσ πληρωμόσ που καθορύζονται από την 
μελϋτη, ανϊλογα με το πλϊτοσ του πυθμϋνα, το βϊθοσ του ορύγματοσ και την διαχεύριςη των προώόντων 
εκςκαφών. 

 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι  πϋντεευρώ και πενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 25.50 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ενενόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.95 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι ϋξι ευρώ και ςαρϊνταπϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 26.45 € 

 
 

 

Άρθρο A.T. 4: 

(ΤΔΡ 3.15.01) 

Εκςκαφό και επαναπλόρωςη χανδϊκων αρδευτικού δικτύου ό 
υπογεύων δικτύων ςωληνώςεων εκτόσ κατοικημϋνων περιοχών. ε 
κϊθε εύδοσ εδϊφη, εκτόσ από βραχώδη 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6065) 

 

Εκςκαφό και επαναπλόρωςη χϊνδακα για την τοποθϋτηςη ςωληνώςεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγεύων ό υπογεύων καλωδύων, εκτόσ κατοικημϋνων περιοχών και εκτόσ 
καταςτρώματοσ οδών.  
 
Ο εγκιβωτιςμόσ τησ ςωλόνωςησ με θραυςτϊ υλικϊ, ςύμφωνα με την προβλεπόμενη ςτην μελϋτη τυπικό 
διατομό του δικτύου, επιμετρϊται ιδιαιτϋρωσ ςύμφωνα με τα οικεύα ϊρθρα του Σιμολογύου. 
 
το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται, πϋραν τησ εκςκαφόσ, η ςυμπλόρωςη του υπολούπου όγκου του 
ορύγματοσ, μετϊ την τοποθϋτηςη και τον εγκιβωτιςμό τησ ςωλόνωςησ, με τα προώόντα τησ εκςκαφόσ, 
καθώσ και η φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφόσ ςε οποιαδόποτε 
απόςταςη. 
 
Επιμϋτρηςη ανϊ m3 ορύγματοσ, βϊςει ςτοιχεύων αρχικών και τελικών διατομών, εντόσ των 
προβλεπομϋνων από την μελϋτη γραμμών πληρωμόσ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ένα ευρώ και εύκοςι λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 1.20 € 
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Άρθρο A.T. 5: 

(ΤΔΡ 3.12) 

Προςαύξηςη τιμών εκςκαφών ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων για την 
αντιμετώπιςη προςθϋτων δυςχερειών από διερχόμενα κατϊ μόκοσ 
δύκτυα ΟΚΩ. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6087) 

 

Πρόςθετη τιμό καταβαλλόμενη λόγω δυςχερούσ εκςκαφόσ, ςε οποιοδόποτε ϋδαφοσ, κϊτω από δύκτυα 
Εταιρειών/Οργανιςμών Κοινόσ Ωφϋλειασ τοπικού χαρακτόρα, υποςτηριζόμενα / αντιςτηριζόμενα ό μη, 
ανϊ μϋτρο μόκουσ ςυναντώμενου αγωγού κατϊ μόκοσ του ςκϊμματοσ.  
 
Νοεύται δε αγωγόσ μϋςα ςτο ςκϊμμα και ο παραμϋνων μϋςα ς΄ αυτό κατϊ το μεγαλύτερο μϋροσ τησ 
διατομόσ του (πϊνω από 50%). Περιςςότεροι του ενόσ αγωγού περιλαμβανόμενοι ςε ιδεατό κύλινδρο με 
ϊξονα τον ϊξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμϋτρου 1,00 m θεωρούνται ωσ ϋνασ αγωγόσ. Εφόςον 
υπϊρχουν ϋξω από τον παραπϊνω κύλινδρο ϊλλοι αγωγού καταβϊλλεται ακόμη μύα φορϊ η τιμό αυτό.  
 
το παρόν ϊρθρο δεν περιλαμβϊνονται οι τυχόν απαιτούμενεσ εργαςύεσ υποςτόριξησ, αντιςτόριξησ ό 
υποθεμελύωςησ του δικτύου. Οι εργαςύεσ αυτϋσ θα εκτελούνται, κατϊ περύπτωςη, ςύμφωνα με την 
εγκεκριμϋνη μελϋτη ό/και τισ οδηγύεσ των αρμοδύων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται ςύμφωνα με τα οικεύα 
ϊρθρα του Σιμολογύου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαπϋντεευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 15.00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(ΤΔΡ 3.16) 

Διϊςτρωςη προιόντων εκςκαφόσ 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6070) 

 

Διϊςτρωςη γαιωδών ό ημιβραχωδών προώόντων εκςκαφόσ που ϋχουν προςκομιςθεύ ςτον χώρο 
απόθεςησ, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 02-05-00-00 "Διαχεύριςη υλικών από εκςκαφϋσ και αξιοπούηςη 
αποθεςιοθαλϊμων"και τα καθοριζόμενα ςτουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ του ϋργου. 
 
Περιλαμβϊνεται η τακτοπούηςη των προςκομιζομϋνων υλικών κατϊ ςτρώςεισ, η ελαφρϊ ςυμπύκνωςη με 
διελεύςεισ του εξοπλιςμού διϊςτρωςησ και η διϊνοιξη τϊφρων για την διόδευςη των ομβρύων ςτην 
περιοχό του αποθεςιοθαλϊμου. 
Επιμϋτρηςη με βϊςη τοισ αποδεκτϋσ ποςότητεσ εκςκαφών, ςύμφωνα με τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου.  
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3). 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.20€ 
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Αρθρο A.T. 7: Εκςκαφό θεμελύων τεχνικών ϋργων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ 

(ΤΔΡ  3.17) 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6054) 

 

Εκςκαφό θεμελύων τεχνικών ϋργων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ, χωρύσ χρόςη κρουςτικού 
εξοπλιςμού (δηλ. με υδραυλικό ςφύρα, αερόςφυρεσ κλπ), με την μεταφορϊ των προώόντων εκςκαφών ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ02-04-00-00 ‘’Εκςκαφϋσ θεμελύων 
τεχνικών ϋργων’’. 
την τιμό ςυμπεριλαμβϊνονται τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ των υδϊτων, εφ’ όςον η ςτϊθμη ηρεμύασ 
τουσ εύναι ϋωσ 30 cm επϊνω από την ςτϊθμη του πυθμϋνα του ορύγματοσ (ϊλλωσ επιμετρώνται 
ιδιαιτϋρωσ), καθώσ και τυχόν απαιτούμενεσ ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ. 
Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ που δεν υπερβαύνουν τα 2,00 m2 ανϊ 20,0 m2 παρειών 
ορύγματοσ.  
Επιμϋτρηςη ςύμφωνα με την θεωρητικό διατομό τησ μελϋτησ (οι τυχόν υπερεκςκαφϋσ δεν 
ςυνυπολογύζονται). 
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3), κατϊ τα ανωτϋρω 
 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ . 

 (Αριθμητικώσ): 2.00 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ενενόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.95 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και ενενόντα πϋντε λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 2.95 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 8: 

(ΤΔΡ 3.18.01) 

Εκςκαφό θεμελύων τεχνικών ϋργων ςε ϋδαφοσ βραχώδεσ. 
Φωρύσ χρόςη εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουςτικό εξοπλιςμό) 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6055) 

 

Εκςκαφό θεμελύων τεχνικών ϋργων ςε ϋδαφοσ που απαιτεύ την χρόςη κρουςτικού εξοπλιςμού 
(αεροςφυρών ό υδραυλικόσ ςφύρασ) ό/και χρόςη εκρηκτικών υλών, ςύμφωνα με την μελϋτη και την 
ΕΣΕΠ  02-04-00-00 ‘’Εκςκαφϋσ θεμελύων τεχνικών ϋργων’’. 
 
υμπεριλαμβϊνεται η φόρτωςη επύ αυτοκινότου και η μεταφορϊ ςε οποιαδόποτε απόςταςη καθώσ και 
τυχόν απαιτούμενεσ ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ.  
 
Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ που δεν υπερβαύνουν τα 2,00 m2 ανϊ 20,0 m2 παρειών 
ορύγματοσ.  
 
Επιμϋτρηςη ςύμφωνα με την θεωρητικό διατομό τησ μελϋτησ (οι τυχόν υπερεκςκαφϋσ δεν 
ςυνυπολογύζονται). 
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3), κατϊ τα ανωτϋρω 
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Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι πϋντε. 

 (Αριθμητικώσ): 25.00 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ενενόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.95 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι πϋντε ευρώ και ενενόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 25.95 € 

 

 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ – ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ - ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ. 

 

Άρθρο A.T. 9: 

(ΤΔΡ 4.01.01) 

Καθαιρϋςεισ μεμονωμϋνων ςτοιχεύων ό τμημϊτων καταςκευών από 
οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα. υνόθουσ ακριβεύασ, με χρόςη 
αεροςυμπιεςτών κλπ ςυμβατικών μϋςων (υδραυλικό ςφύρα, 
εργαλεύα πεπιεςμϋνου αϋρα, ηλεκτροεργαλεύα κλπ) 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ6082.1) 

 

Καθαιρϋςεισ τμημϊτων καταςκευών από οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα (χωρύσ πρόκληςη ζημιών ςτο απομϋνον 
τμόμα), ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων οπλιςμϋνου 
ςκυροδϋματοσ με μηχανικϊ μϋςα", με την φόρτωςη και μεταφορϊ των προώόντων καθαιρϋςεων ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη.  
 
υμπεριλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ απαιτούμενεσ προςωρινϋσ αντιςτηρύξεισ-υποςτηλώςεισ, ο 
τεμαχιςμόσ των αποκοπτομϋνων ςτοιχεύων, ο ϋλεγχοσ και αντιμετώπιςη τησ παραγόμενησ κατϊ την 
εκτϋλεςη των εργαςιών ςκόνησ και ο πλόρησ καθαριςμόσ του χώρου εκτϋλεςησ των εργαςιών από τα 
προώόντα τησ καθαύρεςησ. 
 
Επιμϋτρηςη ςε κυβικϊ μϋτρα (m3) πλόρωσ αποκοπτομϋνων ςτοιχεύων. 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3). 

 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): αρϊντα ευρώ  

 (Αριθμητικώσ): 40.00 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Οκτώ ευρώ και ενενόντα ϋναλεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 8.91 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): αρϊντα οκτώ ευρώ και ενενόντα ϋνα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 48.91 € 

 

 

 
 



ΕΡΓΟ:  “ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ , ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ ”  

Σιμολόγιο μελϋτησ ελύδα 17 

 

Άρθρο A.T. 10: 

(ΤΔΡ 4.04) 

Αποξόλωςη πλακοςτρώςεων πεζοδρομύων. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6807) 

 

Αποξόλωςη πλακοςτρώςεων πεζοδρομύων και τησ υπόβαςόσ τουσ, με χρόςη αεροςφυρών, με την 
φόρτωςη επύ αυτοκινότου και την μεταφορϊ ςε οποιαδόποτε απόςταςη.  
 
Η εργαςύα θα εκτελεύται με ιδιαύτερη επιμϋλεια προκειμϋνου να ελαχιςτοποιηθεύ το ποςοςτό 
θραυομϋνων πλακών κατϊ την αποξόλωςη. 
 
Οι ακϋραιεσ πλϊκεσ θα ςυγκεντρώνονται και θα ςτοιβϊζονται παραπλεύρωσ του ορύγματοσ προκειμϋνου 
να επαναχρηςιμοποιηθούν κατϊ την αποκατϊςταςη τησ πλακόςτρωςησ. 
 
Ο προςδιοριςμόσ τησ τιμόσ του αςτερύςκου θα γύνεται με βϊςη την ςυμβατικό παραδοχό ότι ανϊ 
τετραγωνικό μϋτρο αποξόλωςησ πλακόςτρωςησ προκύπτουν 0,10 m3 προώόντων προσ μεταφορϊ για 
οριςτικό απόθεςη, ωσ εξόσ: 

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούσ Ορουσ του Σιμολογύου)  
όπου S η μϋςη απόςταςη μϋχρι τον χώρο απόθεςησ, ςύμφωνα με τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ ό την 
ςχετικό ϋγκριςη τησ αρμόδιασ αρχόσ. 
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) 
 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δώδεκα ευρώ  

 (Αριθμητικώσ): 12.00 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ογδόντα εννϋα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.89 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δώδεκα ευρώ και ογδόντα εννϋα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 12.89 € 

 

 

 

Άρθρο A.T. 11: 

(ΤΔΡ 4.05) 

Αποξόλωςη κραςπϋδων πρόχυτων ό μη. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6808) 

 

Αποξόλωςη κραςπϋδων πεζοδρομύων με χρόςη αεροςφυρών, με την φόρτωςη επύ αυτοκινότου και την 
μεταφορϊ ςε οποιαδόποτε απόςταςη. 
 
Η εργαςύα θα εκτελεύται με ιδιαύτερη επιμϋλεια προκειμϋνου να ελαχιςτοποιηθεύ το ποςοςτό 
θραυομϋνων κραςπϋδων κατϊ την αποξόλωςη. 
 
Σα ακϋραια κρϊςπεδα θα ςυγκεντρώνονται και θα ςτοιβϊζονται παραπλεύρωσ του ορύγματοσ 
προκειμϋνου να επαναχρηςιμοποιηθούν κατϊ την αποκατϊςταςη του πεζοδρομύου. 
 



ΕΡΓΟ:  “ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ , ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ ”  

Σιμολόγιο μελϋτησ ελύδα 18 

Ο προςδιοριςμόσ τησ τιμόσ του αςτερύςκου θα γύνεται με βϊςη την ςυμβατικό παραδοχό ότι ανϊ τρϋχον 
μϋτρο αποξόλωςησ κραςπϋδων προκύπτουν 0,075 m3 προώόντων προσ μεταφορϊ για οριςτικό απόθεςη, 
ωσ εξόσ: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούσ Ορουσ του Σιμολογύου)  
όπου S η μϋςη απόςταςη μϋχρι τον χώρο απόθεςησ, ςύμφωνα με τουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ ό την 
ςχετικό ϋγκριςη τησ αρμόδιασ αρχόσ. 
 
Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (μμ) 

 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σρύα ευρώ και εύκοςι λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 3.20 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εξόντα επτϊ λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.67 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σρύα ευρώ και ογδόντα επτϊ λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 3.87 € 

 

 

 

Άρθρο A.T. 12: 

(ΟΔΟ Β-51) 

 

Πρόχυτα κρϊςπεδα από ςκυρόδεμα. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΔΟ 2921) 

 

Σοποθϋτηςη προκαταςκευαςμϋνων κραςπϋδων από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C20/25, διατομόσ πλϊτουσ 
0,15 m και ύψουσ 0,25 ϋωσ 0,30 m, ςύμφωνα με τα ςχϋδια λεπτομερειών τησ μελϋτησ, με απότμηςη, 
ευθυγρϊμμων ό καμπύλων, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1340, προσ καταςκευό νηςύδων αςφαλεύασ, πεζοδρομύων, 
κόμβων κ.λ.π., τα οπούα θα παραςκευϊζονται ςε βιομηχανικό εγκατϊςταςη με δόνηςη και ςυμπύεςη, 
αποκλειομϋνησ τησ παραςκευόσ τουσ επύ τόπου του ϋργου με αυτοςχϋδιουσ ξυλότυπουσ.  
 
Εκτϋλεςη εργαςιών ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κρϊςπεδα, ρεύθρα και τϊφροι ομβρύων 
καταςτρώματοσ οδών επενδεδυμϋνεσ με ςκυρόδεμα’’. 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται:  

 η προμόθεια και μεταφορϊ των κραςπϋδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
ςκυροδϋματοσ τησ βϊςησ ϋδραςησ,  

 η τοποθϋτηςό τουσ ςε ευθυγραμμύα ό καμπύλη ςτισ προβλεπόμενεσ θϋςεισ από τα ςχϋδια 
οριζοντιογραφικϊ και υψομετρικϊ, με χρόςη τεμαχύων μόκουσ όχι μικρότερου των 0,50 m, με 
λεύα επιφϊνεια, η ςτερϋωςη των κραςπϋδων με καταςκευό πύςω από αυτϊ ςυνεχούσ πρύςματοσ 
διατομόσ 0,10x0,20 m από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C8/10, ο εγκιβωτιςμόσ τουσ και η αρμολόγηςό 
τουσ με τςιμεντοκονύα αναλογύασ 650 kg τςιμϋντου ανϊ m3 ϊμμου. 

 
Σιμό ανϊ μϋτρο μόκουσ πλόρωσ τοποθετημϋνου κραςπϋδου χωρύσ την βϊςη ϋδραςόσ του, η οπούα 
επιμετρϊται ιδιαιτϋρωσ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτϊ 

 (Αριθμητικώσ): 8.80€ 
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Άρθρο A.T. 13: 

(ΤΔΡ 4.07) 

 

Επύςτρωςη αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικϊ   

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ 75% ΤΔΡ 6251 + 25% ΤΔΡ 6253) 

 

Eπιςτρώςεισ αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικϊ προϋλευςησ λατομεύου ό χειμϊρου, μεγύςτου 
κόκκου 10 cm για την βελτύωςη τησ βατότητϊσ τουσ, ςτο πλϊτοσ και μϋςο πϊχοσ που προβλϋπονται από 
την μελϋτη. 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 
 

 Η προμόθεια του αμμοχαλικώδουσ υλικού και η μεταφορϊ του επύ τόπου του ϋργου από 
οποιαδόποτε απόςταςη. 

 Ο καθαριςμόσ και η εξομϊλυνςη τησ επιφανεύασ εφαρμογόσ (αφαύρεςη χαλαρών επιφανειακών 
ςτρώςεων και φυτικόσ γόσ, εξομϊλυνςη τυχόν τροχαυλακώςεων κλπ) και η ςυμπύκνωςη τησ 
ςκϊφησ με οδοςτρωτόρα  

 Η διϊςτρωςη του υλικού με ιςοπεδωτό (γκρϋώντερ), η διαβροχό με νερό και η ςυμπύκνωςη τησ 
ςτρώςησ με χρόςη οδοςτρωτόρα. 

 
Επιμϋτρηςη ςε κυβικϊ μϋτρα με βϊςη το μϋςο πϊχοσ τησ ςτρώςεωσ και το πλϊτοσ διϊςτρωςησ που 
προβλϋπεται από την μελϋτη. Διαςτρώςεισ ςε μεγαλύτερο του προβλεπομϋνου από την μελϋτη πλϊτουσ 
δεν επιμετρώνται προσ πληρωμό. Σο μϋςο πϊχοσ τησ ςτρώςησ που προβλϋπεται από την μελϋτη μπορεύ 
να αυξηθεύ τοπικϊ για την αντιμετώπιςη λαςπωδών υλικών και εδαφών μεγϊλησ πλαςτικότητασ, μετϊ 
από αιτιολογημϋνη ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ.    
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) επύςτρωςησ κατϊ τα ωσ ϊνω. 

 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έξι ευρώ . 

 (Αριθμητικώσ): 6.00 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι τϋςςερα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 24.82 € 

 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σριϊντα ευρώ και ογδόντα δύο λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 30. 82 € 
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Άρθρο A.T. 14: 

(ΤΔΡ 4.09.01) 

Αποκατϊςταςη αςφαλτικών οδοςτρωμϊτων ςτισ θϋςεισ ορυγμϊτων 
υπογεύων δικτύων. 

Αποκατϊςταςη αςφαλτικών οδοςτρωμϊτων που ϋφεραν αςφαλτικϋσ 
ςτρώςεισ μϋςου πϊχουσ 5 cm 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΔΟ 4251Β) 

 
Για τισ εργαςύεσ πλόρουσ επαναφορϊσ ενόσ τετραγωνικού μϋτρου αποξηλωθϋντοσ αςφαλτικού 
οδοςτρώματοσ, ότοι: 

1. Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη υλικού οδοςτρωςύασ με αδρανό υλικϊ λατομεύου, κατϊ ςτρώςεισ 
πϊχουσ ϋωσ 15 cm και ςυνολικού πϊχουσ ύςου με το προώπϊρχον. 

2. Εφαρμογό αςφαλτικόσ προεπϊλειψη   
3. Αςφαλτικό ςτρώςη βϊςησ με αςφαλτόμιγμα, παραςκευαζόμενο εν θερμώ ςε μόνιμη 

εγκατϊςταςη, ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 50 mm 
4. Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη αςφαλτομύγματοσ παραγόμενου εν θερμώ ςε μόνιμη εγκατϊςταςη, 

ςυνολικού πϊχουσ ύςου με το προώπϊρχον κατϊ ςτρώςεισ ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ ϋωσ 50 mm. 
5. Εφαρμογό αςφαλτικόσ ςυγκολλητικόσ επϊλειψησ ςτην περύπτωςη  εφαρμογόσ διπλόσ 

αςφαλτικόσ ςτρώςησ   
 
Περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου όλων των ενςωματουμϋνων υλικών, η λόψη 
μϋτρων για τισ απαιτούμενεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ και η απαςχόληςη προςωπικού, εξοπλιςμού και 
μϋςων για την εκτϋλεςη των εργαςιών, καθώσ και η ςυλλογό και απομϊκρυνςη τυχόν πλεοναζόντων 
υλικών και ο καθαριςμόσ του οδοςτρώματοσ με χρόςη μηχανικού ςαρώθρου μετϊ την ολοκλόρωςη των 
εργαςιών. 
 
Σο παρόν ϊρθρο ϋχει εφαρμογό ανεξαρτότωσ τησ εκτϊςεωσ των αποκαταςτϊςεων και των 
κυκλοφοριακών ςυνθηκών ςτην θϋςη εκτϋλεςησ των εργαςιών. Οι επιμϋρουσ εργαςύεσ θα εκτελούνται 
ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα του τιμολογύου ϋργων οδοποιύασ (ΝΕΣ ΟΔΟ). 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) πλόρουσ αποκατϊςταςησ οδοςτρώματοσ, ανϊλογα με το πϊχοσ των 
αςφαλτικών ςτρώςεων που προώπόρχαν, ωσ εξόσ:. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δώδεκα ευρώ 

 (Αριθμητικώσ): 12.00€ 

 
 

 

Άρθρο A.T. 15: 

(ΤΔΡ 4.10) 

Αποκατϊςταςη επύςτρωςησ πεζοδρομύου νηςύδασ ό πλατεύασ ςτισ 
θϋςεισ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6804) 

 

Αποκατϊςταςη επύςτρωςησ πεζοδρομύου, νηςύδασ ό πλατεύασ, η οπούα ϋχει αποξηλωθεύ για την 
καταςκευό υπογεύου δικτύου, ςτην προτϋρα τησ κατϊςταςη, με χρόςη των τςιμεντοπλακών, κυβολύθων, 
λιθοςωμϊτων, μαρμϊρων κλπ που ϋχουν εξαχθεύ χωρύσ φθορϋσ κατϊ την αποξόλωςη και ςυμπλόρωςό 
τουσ με υλικϊ τησ αυτόσ υφόσ, χρωματιςμού και διαςτϊςεων για την εξαςφϊλιςη ενιαύασ μορφόσ τησ 
ςυνολικόσ επύςτρωςησ του χώρου και κατϊ τα λοιπϊ ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατϊςταςη πλακοςτρώςεων ςτισ θϋςεισ διϋλευςησ υπογεύων δικτύων" 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται : 
 

α. Η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου των απαιτουμϋνων προςθϋτων υλικών 
επύςτρωςησ, του αυτού τύπου και μορφόσ με τα προώπϊρχοντα 
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β. Η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου των υλικών αποκατϊςταςησ του υποςτρώματοσ, 
ςτην προτϋρα του μορφό: ϊμμοσ ϋδραςησ ό ςτρώςη ςκυροδϋματοσ (με ό χωρύσ πλϋγμα 
οπλιςμού)   

 
γ. Η καταςκευό του υποςτρώματοσ ϋδραςησ και η τοποθϋτηςη των πλακών, κυβολύθων, 

λιθοςωμϊτων κλπ, ϋτςι ώςτε οι αρμού και οι τυχόν αρχιτεκτονικϋσ διαμορφώςεισ 
(εναλλαγό χρωμϊτων ό υφόσ πλακών κλπ) να εναρμονύζονται πλόρωσ προσ την 
περιβϊλλουςα επύςτρωςη. Επιςημαύνεται ότι ςτα όρια τησ ζώνησ αποκατϊςταςησ  οι 
πλϊκεσ θα εύναι πλόρεισ (ϊν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ αρμοκόφτησ για την χϊραξη τησ ζώνησ 
του ορύγματοσ, οι πλϊκεσ που ϋχουν τεμαχιςθεύ, κατϊ την επαναφορϊ τησ επύςτρωςησ θα 
αντικαθύςτανται με πλόρεισ). 

 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) πλόρουσ ανακαταςκευόσ και επαναφορϊσ επύςτρωςησ πεζοδρομύου  

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι πϋντε ευρώ  

 (Αριθμητικώσ): 25.00 € 

 

 

ΕΠΙΦΩΜΑΣΑ-ΕΠΙΦΩΕΙ 

 

Άρθρο A.T. 16: 

(ΤΔΡ 5.03) 

Επιχώςεισ ορυγμϊτων με προώόντα εκςκαφών χωρύσ ιδιαύτερεσ 
απαιτόςεισ ςυμπύκνωςησ 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6066) 

 

Επύχωςη πϊςησ φύςεωσ ορυγμϊτων με προώόντα εκςκαφών που ϋχουν προςκομιςθεύ επύ τόπου, χωρύσ 
ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ ςυμπύκνωςησ, με χρόςη μηχανικών μϋςων. Περιλαμβϊνεται η διϊςτρωςη των 
προώόντων, η ελαφρϊ ςυμπύκνωςη με διελεύςεισ του μηχανόματοσ διϊςτρωςησ (φορτωτό ό προωθητό) 
ό χρόςη ςυμπυκνωτό εδαφών και η διαμόρφωςη και εξομϊλυνςη τησ τελικόσ επιφϊνειασ. 
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) πληρούμενου όγκου ορύγματοσ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): αρϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.40 € 

 

 

 

Άρθρο A.T. 17: 

(ΤΔΡ 5.05.01) 

Επιχώςεισ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων με διαβαθμιςμϋνο θραυςτό 
αμμοχϊλικο λατομεύου για ςυνολικό πϊχοσ επύχωςησ ϋωσ 50 cm. 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6068) 

 
Επύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε κατοικημϋνεσ περιοχϋσ ό ςτην ζώνη διϋλευςησ οδικών 
αξόνων, ςε ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 30 cm, με διαβαθμιςμϋνο θραυςτό αμμοχϊλικο λατομεύου, ςύμφωνα με 
τισ τυπικϋσ διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων 
δικτύων'' 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου διαβαθμιςμϋνου θραυςτού 
υλικού λατομεύου, οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ, η ϋκριψη ςτό όρυγμα με μηχανικϊ μϋςα και χειρωνακτικϊ (όπου 
απαιτεύται), η διϊςτρωςη ςε ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 30 cm, η διαβροχό (με την προμόθεια και μεταφορϊ 
επύ τόπου του νερού) και η ςυμπύκνωςη με δονητικούσ ςυμπυκνωτϋσ διαςτϊςεων αναλόγων του 
πλϊτουσ του ορύγματοσ, ούτωσ ώςτε να επιτευχθεύ βαθμόσ ςυμπύκνωςησ που αντιςτοιχεύ ςε ξηρϊ 
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φαινόμενη πυκνότητα ύςη κατ' ελϊχιςτο με το 95% τησ πυκνότητασ που επιτυγχϊνεται εργαςτηριακϊ 
κατϊ την τροποποιημϋνη δοκιμό Proctor (Proctor Modified κατϊ ΕΛΟΣ EN 13286-2).  
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ςυμπυκνωμϋνου όγκου επύχωςησ, βϊςει των γραμμών πληρωμόσ του 
ορύγματοσ που καθορύζονται ςτην μελϋτη. 

 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δώδεκα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 12.00 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι τϋςςερα ευρώ και εβδομόντα τϋςςερα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 24.74 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σριϊντα ϋξι ευρώ και εβδομόντα τϋςςερα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 36.74 € 

 

 

 

Άρθρο A.T. 18: 

(ΤΔΡ 5.08) 

τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνων με ϊμμο ορυχεύου ό 
χειμϊρρου. 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6069.1) 

τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνων εντόσ ορύγματοσ με ϊμμο προϋλευςησ ορυχεύου ό 
χειμϊρρου, ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ τυπικϋσ διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων'' 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται : 
 
α. Η προμόθεια τησ ϊμμου (εξόρυξη, κοςκύνιςμα κλπ) και η μεταφορϊ τησ επύ τόπου του ϋργου 
β. Η προςϋγγιςη, ϋκριψη και διϊςτρωςη του υλικού ςτο όρυγμα. 
γ. Η ιςοπϋδωςη τησ ςτρώςησ ϋδραςησ και η τύπανςη ό ελαφρϊ ςυμπύκνωςη τησ ςτρώςησ 

εγκιβωτιςμού ϋτςι ώςτε να περιβϊλλει πλόρωσ τουσ ςωλόνεσ, με ιδιαύτερη προςοχό για την 
αποφυγό ζημιών ςτην ςωληνογραμμό. 

Σιμό για ϋνα κυβικό μϋτρο (m3) επύχωςησ ωσ ανωτϋρω, ςύμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από την μελϋτη 
γραμμϋσ πληρωμόσ (τυπικϋσ διατομϋσ αγωγών) 

 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Πϋντε ευρώ και πενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 5.50 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Πϋντε ευρώ και ογδόντα εννϋα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 5.89 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έντεκα ευρώ και τριϊντα εννϋα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 11.39 € 
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Άρθρο A.T. 19: 

(ΤΔΡ 5.09.02) 

Εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ με θραυςτό υλικό λατομεύου 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6067) 

 

Εξυγιϊνςεισ εδϊφουσ θεμελύωςησ διαφόρων καταςκευών ςε οποιαδόποτε θϋςη του ϋργου 
(περιλαμβανομϋνων εξυγιϊνςεων πυθμϋνα χανδϊκων ςωληνώςεων) με αμμοχαλικώδη υλικϊ κατϊ 
ςτρώςεισ, πϊχουσ, κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ και βαθμού ςυμπύκνωςησ ςύμφωνα με την μελϋτη του 
ϋργου. 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνεται η πρόμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου, από οποιαδόποτε απόςταςη, 
των αμμοχαλικωδών υλικών, η διϊςτρωςη και η ςυμπύκνωςό τουσ με χρόςη καταλλόλου μηχανικού 
εξοπλιςμού. 
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3). Επιμϋτρηςη με λόψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δϋκα ευρώ . 

 (Αριθμητικώσ): 10.00 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι τϋςςερα ευρώ και εβδομόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 24.70 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σριϊντα τϋςςερα ευρώ και εβδομόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 34.70 € 

 

 

Άρθρο A.T. 20: 

(ΟΔΟ Γ-2.2) 

Βϊςη πϊχουσ 0,10 m (Ε.Σ.Ε.Π. 05-03-03-00) 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΔΟ-3211.Β) 

 

Καταςκευό ςτρώςησ βϊςησ οδοςτρωςύασ ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 0,10 m από θραυςτϊ αδρανό υλικϊ 
ςταθεροποιουμϋνου τύπου ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-03-00 "τρώςεισ οδοςτρωμϊτων από 
αςύνδετα αδρανό υλικϊ", ανεξϊρτητα από τη μορφό και την ϋκταςη τησ επιφϊνειασ καταςκευόσ, ςε 
υπαύθρια ό υπόγεια ϋργα. 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 η προμόθεια των αδρανών και του νερού διαβροχόσ,  
 η μεταφορϊ τουσ επύ τόπου του ϋργου από οποιαδόποτε απόςταςη,  
 η διϊςτρωςη, διαβρoxό και πλόρησ ςυμπύκνωςη, ώςτε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελϋτη γεωμετρικό επιφϊνεια. 
 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο ςτρώςησ βϊςησ ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 0.10 m  

 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ένα ευρώ και δϋκα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 1.10 € 
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Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και ςαρϊντα οκτώ λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 2.48 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σρύα ευρώ και πενόντα οκτώ λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 3.58 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T. 21: 

(ΟΔΟ Δ-8.1) 

Αςφαλτικό ςτρώςη κυκλοφορύασ ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 0.05 m με 
χρόςη κοινόσ αςφϊλτου. 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΔΟ-4521.Β) 

 

Καταςκευό αςφαλτικόσ ςτρώςησ κυκλοφορύασ, ςε υπόγεια και υπαύθρια ϋργα, ανεξϊρτητα από την 
ϋκταςη και τη μορφό τησ επιφϊνειασ, με αςφαλτόμιγμα παραςκευαζόμενο εν θερμώ ςε μόνιμη 
εγκατϊςταςη με θραυςτϊ αδρανό υλικϊ λατομεύου, τύπου Α 12,5 ό Α 20, ςύμφωνα με την εγκεκριμϋνη 
μελϋτη ςυνθϋςεωσ και την ΕΣΕΠ 05-03-11-04 "Αςφαλτικϋσ ςτρώςεισ κλειςτού τύπου αςφαλτικού 
ςκυροδϋματοσ".  
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 
 

 η παραγωγό ό προμόθεια και μεταφορϊ των κατϊλληλων αδρανών υλικών και τησ αςφϊλτου 
μϋχρι την εγκατϊςταςη παραγωγόσ του αςφαλτομύγματοσ 

 η παραγωγό του αςφαλτομύγματοσ, ςύμφωνα με την εγκεκριμϋνη μελϋτη ςυνθϋςεωσ  
 η μεταφορϊ του θερμού αςφαλτομύγματοσ επύ τόπου, η διϊςτρωςό του με fιnisher 
 η ςταλύα των μεταφορικών μϋςων 
 η κυλύνδρωςη του αςφαλτομύγματοσ (αρχικό, ενδιϊμεςη-εντατικό και τελικό), ώτε να προκύψει 

η προδιαγραφόμενη επιφανειακό υφό και ομαλότητα 
 η πλόρησ ςυμπύκνωςη και επιμελόσ ιςοπϋδωςη των διαμόκων και εγκαρςύων ενώςεων για την 

εξϊλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
  

τισ τιμϋσ μονϊδασ περιλαμβϊνεται και η αξύα τησ ενςωματουμϋνησ αςφϊλτου 
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο αςφαλτικόσ ςτρώςησ κυκλοφορύασ, αποδεκτόσ ποιότητασ και 
χαρακτηριςτικών ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 05-03-11-04, ανϊλογα με το ςυμπυκνωμϋνο πϊχοσ τησ και τον 
τύπο τησ χρηςιμοποιουμϋνησ αςφϊλτου, ωσ εξόσ: 

Βαςικό Σιμό 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Επτϊ ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 7.00 € 

Σιμό Μεταφορϊσ 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): αρϊντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.45 € 

 

υνολικό Σιμό  

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Επτϊ ευρώ και ςαρϊνταπϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 7.45 € 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΑΠΌ ΚΤΡΟΔΕΜΑ, ΣΕΓΑΝΟΠΟΙΗΕΙ ΑΡΜΟΙ, 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ, ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 

Άρθρο A.T.22: 

(ΤΔΡ 9.01) 

Ξυλότυποι ό ςιδηρότυποι επιπϋδων επιφανειών 

 

 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6301) 

 

Απλού ξυλότυποι ό ςιδηρότυποι (καλούπια) επιπϋδων επιφανειών καταςκευών πϊςησ φύςεωσ 
υδραυλικών ϋργων από ςκρόδεμα, όπωσ ανοικτών και κλειςτών αγωγών ορθογωνικόσ διατομόσ ,ςε 
ευθυγραμμύα ό καμπύλη, βϊθρων, τούχων, πλακών, φρεατύων κ.λ.π. ςε οποιαδόποτε ςτϊθμη πϊνω ό 
κϊτω από το δϊπεδο εργαςύασ, ςύμφωνα με την μελϋτη και τισ ΕΣΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-
04-00-00 "Καλούπια καταςκευών από ςκυρόδεμα (τύποι)" 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 
 

 Η προςκόμιςη επύ τόπου των ϋργων όλων των απαιτουμϋνων υλικών για την διαμόρφωςη των 
καλουπιών (ανϊλογα με το ςύςτημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

 Οι εργαςύεσ ανϋγερςησ του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαςτικοτύπου ό/και 
ςυνδυςμού αυτών), ώςτε να ανταποκρύνεται ςτην γεωμετρύα των εκϊςτοτε προσ ςκυροδϋτηςη 
ςτοιχεύων, ςύμφωνα τισ καθοριζόμενεσ απο την μελϋτη διαςτϊςεισ, ανοχϋσ και απαιτόςεισ 
επιφανειακών τελειωμϊτων. υμπεριλαμβϊνεται η απαςχόληςη ειδικευμϋνου και μό 
προςωπικού καθώσ και όλα τα εργαλεύα και λοιπϊ μϋςα και εξοπλιςμόσ που απαιτούνται για την 
εκτϋλεςη των εργαςιιών. 

 Η ανϋγερςη των πϊςησ φύςεων ικριωμϊτων ό/και βοηθητικών καταςκευών που απαιτούνται 
για την υποςτόριξη, ςτερϋωςη και ςυγκρϊτηςη των καλουπιών. 

 Η διαμόρφωςη κιγκλιδωμϊτων, κλιμϊκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερό και αςφαλό 
διακύνηςη του προςωπικού του ςυνεργεύου ςκυροδϋτηςησ 

 Η επϊλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνςησ τησ αποκόλληςησ 
 Η πλόρησ αποςυναρμολόγηςη των καλουπιών μετϊ την παρϋλευςη του καθοριζομϋνου από την 

μελϋτη χρόνου παραμονόσ τουσ, καθώσ και η ςυγκϋντρωςη, ςυςκευαςύα, φόρτωςη και μεταφορϊ 
των υλικών. 

 Ο πλόρησ καθαριςμόσ των επιφανειών του ςκυροδϋματοσ από προεξϋχοντα ςτοιχεύα πρόςδεςησ 
(τζαβϋτεσ, καρφιϊ, ςύρματα κλπ). 

 Η αποκατϊςταςη τυχόν φωλεών ςτισ αποκαλυπτόμενεσ επιφϊνεισ του ςκυροδϋματοσ με 
τςιμεντοκονύα ό τςιμεντοειδό υλικϊ, ςύμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτην μελϋτη ό/και τισ 
οδηγύεσ τησ Επύβλεψησ. 

 Ο πλόρησ καθαριςμόσ του εργοταξύου από πϊςησ φύςεωσ υπολεύματα υλικών καταςκευόσ 
ικριωμϊτων και καλουπιών, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ περιςυλλογόσ των αχρόςτων 
καρφοβελονών. 

 Η φθορϊ και η απομεύωςη των πϊςησ φύςεωσ υλικών καταςκευόσ ικριωμϊτων και καλουπιών. 
ε καμμύα περύπτωςη δεν επιτρϋπεται η χρόςη φθαρμϋνων ό παραμορφωμϋνων υλικών (ξυλεύασ, 
μεταλλικών ςτοιχεύων κλπ)  

 Η δαπϊνη των πϊςησ φύςεωσ πλαγύων μεταφορών εντόσ του εργοταξύου, με ό χωρύσ μηχανικϊ 
μϋςα 

 Η δαπϊνη των υλικών πρόςδεςησ, ςτερϋωςησ, και ςυνδϋςεων πϊςησ φύςεωσ 
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) αναπτυγμϋνησ επιφϊνειασ ςε επαφό με το ςκυρόδεμα. 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Οκτώ ευρώ  

 (Αριθμητικώσ): 8.00€ 
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Άρθρο A.T.ΦΦ: 

(ΤΔΡ 9.10.ΦΦ) 

Παραγωγό, μεταφορϊ, διϊςτρωςη, ςυμπύκνωςη και ςυντόρηςη 
ςκυροδϋματοσ.  

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 63ΦΦ) 

 

  

Παραγωγό ό προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου, διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 
οποιαςδόποτε κατηγορύασ ό ποιότητοσ, ςύμφωνα με τισ διατϊξεισ του Προτύπου ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1, του 
Κανονιςμού Σεχνολογύασ κυροδϋματοσ (ΚΣ) και του Ε.Κ.Ω.. (εφ' όςον δεν αντιβαύνουν προσ τισ 
διατϊξεισ του ΕΛΟΣ ΕΝ 206-1), καθώσ και τισ απαιτόςεισ τησ Μελϋτησ.  
Επιςημαύνεται ότι η  καταςκευό των καλουπιών επιμετρϊται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του ΝΕΣ 
ΤΔΡ. 
την τιμό περιλαμβϊνονται: 
α. Η προμόθεια, η μεταφορϊ από οποιαδόποτε απόςταςη ςτη θϋςη του ϋργου, του ςκυροδϋματοσ, 

εφόςον πρόκειται για εργοςταςιακό ςκυρόδεμα, ό η προμόθεια, φορτοεκφόρτωςη όλων των 
απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τςιμϋντων, νερού) για την παραςκευό του ςκυροδϋματοσ, 
εφόςον το ςκυρόδεμα παραςκευϊζεται ςτο εργοτϊξιο (εργοταξιακό ςκυρόδεμα), οι ςταλύεσ των 
αυτοκινότων μεταφορϊσ αδρανών υλικών και ςκυροδϋματοσ, η παραςκευό το μύγματοσ και η 
μεταφορϊ του ςκυροδϋματοσ ςτην θϋςη διϊςτρωςησ. 
Επιςημαύνεται ότι ςτην τιμό ανϊ κατηγορύα ςκυροδϋματοσ ςυμπεριλαμβϊνεται η  δαπϊνη τησ 
εκϊςτοτε απαιτούμενησ ποςότητασ τςιμϋντου για την επύτευξη των προβλεπομϋνων 
χαρακτηριςτικών (αντοχόσ, εργαςύμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρικό διαβϊθμιςη 
των αδρανών κατϊ περύπτωςη.  ε ουδεμύα περύπτωςη επιμετρϊται ιδιαύτερα η ενςωματούμενη 
ποςότητα τςιμϋντου ςτο ςκυρόδεμα. 
Η απαιτούμενη κοκκομετρικό διαβϊθμιςη των αδρανών και η περιεκτικότητα ςε τςιμϋντο για 
την επύτευξη τησ ζητούμενησ χαρακτηριςτικόσ αντοχόσ του  ςκυροδϋματοσ καθορύζεται 
εργαςτηριακϊ με δαπϊνη του Aναδόχου. 

β. Σα πϊςησ φύςεωσ πρόςθετα (πλόν ρευςτοποιητικών) που προβλϋπονται από την εγκεκριμϋνη, 
κατϊ περύπτωςη, μελϋτη ςυνθϋςεωσ επιμετρώνται ιδιαιτϋρωσ. 

γ. Η  χρόςη δονητών μϊζασ ό/και επιφανεύασ και η διαμόρφωςη τησ ϊνω ςτϊθμησ (τελικόσ ό 
προςωρινόσ) των ςκυροδοτουμϋνων ςτοιχεύων, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην μελϋτη του 
ϋργου.   

δ. Η ςταλύα των οχημϊτων μεταφορϊσ του ςκυροδϋματοσ (βαρϋλεσ), η μετϊβαςη επύ τόπου, το 
ςτόςιμο και η επιςτροφό τησ αντλύασ ςκυροδϋματοσ, καθώσ και η περιςυλλογό, φόρτωςη και 
απομϊκρυνςη τυχόν υπερχειλύςεων ό περιςςεύματοσ ςκυροδϋματοσ που ϋχει προςκομιςθεύ ςτην 
θϋςη ςκυροδϋτηςησ.  

ε. Δεν ςυμπεριλαμβϊνεται η πρόςθετη επεξεργαςύα διαμόρφωςησ δαπϋδων ειδικών απαιτόςεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δϊπεδο). 

Οι τιμϋσ του παρόντοσ ϊρθρου εύναι γενικόσ εφαρμογόσ και δεν εξαρτώνται από το μϋγεθοσ των 
καταςκευών από ςκυρόδεμα (εκτόσ από την περύπτωςη των μικρών απομακρυςμϋνων τεχνικών ϋργων, 
για τα οπούα εφαρμόζεται η προςαύξηςη τιμόσ που καθορύζεται ςτο ϊρθρο ΤΔΡ 9.13), την ολοκλόρωςό 
τουσ ςε μύα ό περιςςότερεσ φϊςεισ (τμηματικό εκτϋλεςη) ό τυχόν τοπικούσ περιοριςμούσ και δυςχϋρειεσ 
(εξαςφϊλιςη τησ κυκλοφορύασ κατϊ την διϊρκεια τησ καταςκευόσ, ςτενότητα χώρου, προςταςύα 
γειτονικών καταςκευών, δυςχϋρειεσ προςϋγγιςησ του ςκυροδϋματοσ, ςκυροδϋτηςη υπό ακραύεσ καιρικϋσ 
ςυνθόκεσ κλπ). 
Οι εργαςύεσ θα εκτελούνται ςύμφωνα με τισ ακόλουθεσ ΕΣΕΠ: 
01-01-01-00:  Παραγωγό και μεταφορϊ ςκυροδϋματοσ  
01-01-02-00:  Διϊςτρωςη και ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ  
01-01-03-00:  υντόρηςη ςκυροδϋματοσ  
01-01-04-00: Εργοταξιακϊ ςυγκροτόματα παραγωγόσ ςκυροδϋματοσ 
01-01-05-00: Δονητικό ςυμπύκνωςη ςκυροδϋματοσ 
01-01-07-00: κυροδετόςεισ ογκωδών καταςκευών 
Επιςημαύνεται ότι απαγορεύεται αυςτηρϊ η προςθόκη νερού ςτο ςκυρόδεμα επύ τόπου του ϋργου. 
Επύςησ απαγορεύεται η χρόςη του ςκυροδϋματοσ μετϊ την παρϋλευςη 90 λεπτών από την ανϊμιξη, εκτόσ 
εϊν εφαρμοςθούν επιβραδυντικϊ πρόςθετα με βϊςη ειδικό μελϋτη ςυνθϋςεωσ. 
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Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) καταςκευαςθϋντοσ ςτοιχεύου από ςκυρόδεμα, ςύμφωνα με τισ 
προβλεπόμενεσ από την μελϋτη διαςτϊςεισ. 
 

Άρθρο A.T.23: 

(ΤΔΡ 9.10.01) 

Παραγωγό, μεταφορϊ, διϊςτρωςη, ςυμπύκνωςη και ςυντόρηςη 
ςκυροδϋματοσ. Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C8/10 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6323) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εξόντα πϋντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 65. 00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.24: 

(ΤΔΡ 9.10.04) 

 

 

Παραγωγό, μεταφορϊ, διϊςτρωςη, ςυμπύκνωςη και ςυντόρηςη 
ςκυροδϋματοσ. Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C16/20 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6327) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ογδόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 80. 00 € 

 

 

Άρθρο A.T.25: 

(ΤΔΡ 9.10.05) 

Παραγωγό, μεταφορϊ, διϊςτρωςη, ςυμπύκνωςη και ςυντόρηςη 
ςκυροδϋματοσ. Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C20/25 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6329) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ογδόντα πϋντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 85. 00 € 

 

Άρθρο A.T.26: 

(ΤΔΡ 9.10.06) 

Παραγωγό, μεταφορϊ, διϊςτρωςη, ςυμπύκνωςη και ςυντόρηςη 
ςκυροδϋματοσ. Για καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα κατηγορύασ C25/30 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6329) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ενενόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 90. 00 € 

 
 

Άρθρο A.T.ΦΦ: 

(ΤΔΡ 9.23.ΦΦ) 

Προμόθεια και προςθόκη προςμύκτων και προςθϋτων ςτο ςκυρόδεμα 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6320.Φ) 

 

Οι απαιτόςεισ ενςωμϊτωςησ προςμύκτων και προςθϋτων (admixtures - additions) ςτο ςκυρόδεμα των 
διαφόρων καταςκευών καθορύζονται από την μελϋτη του ϋργου, οι δε αναλογύεσ ανϊμιξόσ τουσ 
αποτελούν αντικεύμενο των αντιςτούχων μελετών ςυνθϋςεωσ.   
Διακρύνονται οι ακόλουθεσ κατηγορύεσ προςμύκτων/προςθϋτων: 

 επιβραδυντϋσ πόξεωσ ςκυροδϋματοσ (set retarding), κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
 επιταχυντϋσ ςκλόρυνςησ (hardening accelerating), κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2  
 ρευςτοποιητϋσ (plasticizers), κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
 πρόςμικτα μεύωςησ λόγου νερού προσ τςιμϋντο (water reducers), κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
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 πρόςμικτα μεύωςησ υδατοπερατότητασ, (water resisting, waterproofing) κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
 αερακτικϊ (air entraining), κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 
 ύνεσ πολυπροπυλενύου ςκυροδεμϊτων, κατϊ ΕΛΟΣ EN 14889-2 
 χαλύβδινεσ ύνεσ ςκυροδεμϊτων, κατϊ ΕΛΟΣ EN 14889-1 

 
Ολα τα ανωτϋρω προώόντα πρϋπει να φϋρουν ςόμανςη CE. 
 
Από τα υλικϊ αυτϊ, όςα ςυντελούν ςτην επύτευξη του απαιτουμϋνου εργαςύμου ό κϊθιςησ του 
ςκυροδϋματοσ (ρευςτοποιητϋσ κλπ) θεωρούνται ανηγμϋνα ςτην δαπϊνη του ετούμου ςκυροδϋματοσ 
(εργοςταςιακού ό εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται ιδιαιτϋρωσ προσ πληρωμό.  
 
Οι τιμϋσ του παρόντοσ ϊρθρου εφαρμόζονται γενικώσ και ανεξαρτότωσ των επύ μϋρουσ χαρακτηριςτικών 
εκϊςτου των ωσ ϊνω υλικών. 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο προςθϋτων/προςμύκτων (kg), με βϊςη τισ αναλογύεσ ανϊμιξησ που καθορύζονται 
ςτισ εγκεκριμϋνεσ μελϋτεσ ςυνθϋςεωσ και τισ αποδεκτϋσ ποςότητεσ διαςτρωθϋντοσ ςκυροδϋματοσ. 
 

Άρθρο A.T.27: 

(ΤΔΡ 9.23.02) 

Προμόθεια και προςθόκη προςμύκτων και προςθϋτων ςτο ςκυρόδεμα. 

Πρόςμικτα μεύωςησ λόγου νερού προσ τςιμϋντο, κατϊ ΕΛΟΣ EN 934-2 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6320.2) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εβδομόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.75 € 

 
 

Άρθρο A.T.28: 

(ΤΔΡ 9.23.04) 

Προμόθεια και προςθόκη προςμύκτων και προςθϋτων ςτο ςκυρόδεμα. 

τεγανοποιητικϊ μϊζασ ςκυροδϋματοσ (πρόςμικτα μεύωςησ 
υδατοπερατότητασ) κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 934-2 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6320.1) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Πενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.50 € 

 

 
 

Άρθρο A.T.29: 

(ΤΔΡ 9.26) 

Προμόθεια και τοποθϋτηςη ςιδηρού οπλιςμού ςκυροδεμϊτων 
υδραυλικών ϋργων  

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6311) 

 

Προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου χϊλυβα οπλιςμού ςκυροδϋματοσ πϊςησ φύςεωσ 
καταςκευών υδραυλικών ϋργων, μορφόσ διατομών και κατηγορύασ (χϊλυβασ B500A, B500C και δομικϊ 
πλϋγματα) ςύμφωνα με την μελϋτη, διαμόρφωςό του ςύμφωνα με την μελϋτη, προςϋγγιςη ςτην θϋςη 
ενςωμϊτωςησ με οποιοδόποτε μϋςον και τοποθϋτηςό του ςύμφωνα με τα ςχϋδια οπλιςμού. Εκτϋλεςη 
εργαςιών ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 01-02-01-00 "Φαλύβδινοσ οπλιςμόσ ςκυροδεμϊτων" 
Η τοποθϋτηςη του ςιδηροπλιςμού θα γύνεται μόνον μετϊ την παραλαβό του ξυλοτύπου ό τησ επιφανεύασ 
ϋδραςησ του ςκυροδϋματοσ (π.χ. υπόςτρωμα οπλιςμϋνων δαπϋδων κλπ). 
Ο χϊλυβασ οπλιςμού ςκυροδεμϊτων επιμετρϊται ςε χιλιόγραμμα βϊςει αναλυτικών Πινϊκων Οπλιςμού. 
Εϊν οι πύνακεσ αυτού δεν ςυμπεριλαμβϊνονται ςτην εγκεκριμϋνη μελϋτη του ϋργου θα ςυντϊςςονται με 
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μϋριμνα του Αναδόχου και θα υποβϊλλονται ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο και θεώρηςη πριν από την 
ϋναρξη τησ τοποθϋτηςησ του οπλιςμού.  
Οι Πύνακεσ θα ςυνταςςονται βϊςει των ςχεδύων τησ μελϋτησ και θα περιλαμβϊνουν λεπτομερώσ τισ 
διαςτϊςεισ των ρϊβδων (αναπτύγματα), τισ διαμϋτρουσ, τισ θϋςεισ τοποθϋτηςησ και τα μόκη 
υπερκϊλυψησ, τα βϊρη ανϊ τρϋχον μϋτρο κατϊ διϊμετρο, τα επύ μϋρουσ και τα ολικϊ μόκη των ρϊβδων, 
τα μερικϊ βϊρη ανϊ διϊμετρο και το ολικό βϊροσ. Οι ωσ ϊνω Πύνακεσ Οπλιςμού, μετϊ την παραλαβό των 
οπλιςμών, θα υπογρϊφονται από τον Ανϊδοχο και την Τπηρεςύα και θα αποτελούν την επιμϋτρηςη των 
οπλιςμών. 
 
Σο ανϊ τρϋχον μϋτρο βϊροσ των ρϊβδων οπλιςμού θα υπολογύζεται με βϊςη τον πύνακα 3-1 του ΚΣΦ-
2008, ο οπούοσ παρατύθεται ςτην ςυνϋχεια. ε καμμύα περύπτωςη δεν γύνεται αποδεκτόσ ο 
προςδιοριςμόσ του μοναδιαύου βϊρουσ των ρϊβδων βϊςει ζυγολογύου. 
 

Ονομ. 
διϊμετροσ (mm) 

Πεδύο εφαρμογόσ 

Ονομ. 
διατομό  
(mm2) 

Ονομ.  
μϊζα/ 

μϋτ
ρο  

(kg/m) 

Ρϊβδοι 
Κουλούρεσ και 

ευθυγραμμιςμϋν
α προώόντα 

Ηλεκτρο-
ςυγκολλημϋνα 
πλϋγματα και 
δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 
5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 
 
την τιμό μονϊδασ, πϋραν τησ προμόθειασ, μεταφορϊσ επύ τόπου, διαμόρφωςησ και τοποθϋτηςησ του 
οπλιςμού, περιλαμβϊνονται ανηγμϋνα τα ακόλουθα: 

 Η ςύνδεςη των ρϊβδων κατϊ τρόπο ςτερεό με ςύρμα, ςε όλεσ ανεξϊρτητα τισ διαςταυρώςεισ και 
όχι εναλλϊξ  

 Η προμόθεια του ςύρματοσ πρόςδεςησ.  
 Η προμόθεια και τοποθϋτηςη αποςτατόρων (spacers) για την εξαςφϊλιςη του προβλεπόμενου 

από την μελϋτη πϊχουσ επικϊλυψησ του οπλιςμού, καθώσ και αρμοκλειδών (κατϊ ISO 15835-2), 
εκτόσ αν ςτα ςυμβατικϊ τεύχη του ϋργου προβλϋπετει ιδιαύτερη επιμϋτρηςη και πληρωμό αυτών. 

 Οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ και η διακύνηςη του οπλιςμού ςε οποιοδόποτε ύψοσ από το δϊπεδο 
εργαςύασ.  

 Η τοποθϋτηςη υποςτηριγμϊτων (καβύλιεσ, αναβολεύσ) και ειδικών τεμαχύων ανϊρτηςησ που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργαςύα και υλικϊ). 

 Η απομεύωςη και φθορϊ του οπλιςμού κατϊ την κοπό και κατεργαςύα . 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) ςιδηρού οπλιςμού υδραυλικών ϋργων τοποθετημϋνου ςύμφωνα με την 
μελϋτη. 
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ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ενενόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.95 € 

 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.30: 

(ΤΔΡ 9.30.01) 

Συπικϊ φρεϊτια αερεξαγωγού. 

Συπικό φρεϊτιο αερεξαγωγου για αγωγούσ DN< 600 mm, διαςτϊςεων 
2.00x1.50 m 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ 50% ΤΔΡ-6329 +  50% ΤΔΡ-6311) 

 

Πλόρησ καταςκευό τυπικού φρεατύου αερεξαγωγού, ςε οποιοδόποτε θϋςη του ϋργου και ανεξαρτότωσ 
του βϊθουσ τησ ςωληνογραμμόσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ 
επύ μϋρουσ αντικεύμενο εργαςιών. 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 
 οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ 

εδϊφη, με τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η 
φορτοεκφόρτωςη των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη 

 οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 
 οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 
 οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 
 οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 

οποιαςδόποτε κατηγορύασ, ςιδηροπλιςμόσ, ξυλότυποι, πρόςμικτα), ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
Μελϋτησ   

 οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου  
 η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με  αςφαλτικό επϊλειψη 
 η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ 

του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 
 η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 

τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 
 η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 
 η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 
 η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 

πεζοδρόμιο) 
 κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, ςύμφωνα 

με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 
 

την τιμό δεν περιλαμβϊνονται η βαλβύδα ειςαγωγόσ-εξαγωγόσ αϋρα και η ςυρταρωτό δικλύδα 
απομόνωςησ, που πληρώνονται με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου. 
 
Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο χιλιϊδεσ τριακόςια ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 2,300.00 € 
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Άρθρο A.T.31: 

(ΤΔΡ 9.31.01) 

Συπικϊ φρεϊτια εκκϋνωςησ. 

Συπικό φρεϊτιο εκκϋνωςησ απλό (τύπου Α) 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ 50% ΤΔΡ-6327 +  50% ΤΔΡ-6311) 

 

Πλόρησ καταςκευό τυπικού φρεατύου εκκϋνωςησ, ςε οποιοδόποτε θϋςη του ϋργου και ανεξαρτότωσ του 
βϊθουσ τησ ςωληνογραμμόσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ επύ 
μϋρουσ αντικεύμενο εργαςιών. 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 
 οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ 

εδϊφη, με τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η 
φορτοεκφόρτωςη των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη 

 οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 
 οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 
 οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 
 οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 

οποιαςδόποτε κατηγορύασ, ςιδηροπλιςμόσ, ξυλότυποι, πρόςμικτα), ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
Μελϋτησ   

 οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ 
 η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με αςφαλτικό επϊλειψη 
 η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ 

του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 
 η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 

τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 
 η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 
 η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 
 η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 

πεζοδρόμιο) 
 κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, ςύμφωνα 

με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 
 

την τιμό δεν περιλαμβϊνονται η χυτοςιδηρό ςυρταρωτό δικλεύδα και το τεμϊχιο εξϊρμωςησ, που 
πληρώνονται με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του τιμολογύου. 
 
Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Φύλια εννιακόςια ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 1,900.00 € 
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Άρθρο A.T.32: 

(ΤΔΡ 9.32.01) 

Συπικϊ φρεϊτια δικλύδων. 

Συπικό φρεϊτιο δικλύδων για αγωγούσ DN < 300 mm, διαςτϊςεων  

1.50x1.50 m 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ 50% ΤΔΡ-6329 + 50% ΤΔΡ-6311) 

 

Πλόρησ καταςκευό  τυπικού φρεατύου δικλύδων, ςε οποιοδόποτε θϋςη του ϋργου και  ανεξαρτότωσ του 
βϊθουσ τησ ςωληνογραμμόσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ επύ 
μϋρουσ αντικεύμενο εργαςιών. 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 
 οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ 

εδϊφη, με τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η 
φορτοεκφόρτωςη των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε 
οποιαδόποτε απόςταςη 

 οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 
 οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 
 οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 
 οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 

οποιαςδόποτε κατηγορύασ, ςιδηροπλιςμόσ, ξυλότυποι, πρόςμικτα), ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ 
Μελϋτησ   

 οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ 
 η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με αςφαλτικό επϊλειψη 
 η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ 

του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 
 η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 

τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 
 η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 
 η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 
 η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 

πεζοδρόμιο) 
 κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, ςύμφωνα 

με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 
  

την τιμό δεν περιλαμβϊνονται οι δικλύδεσ (ςυρταρωτϋσ ό πεταλούδασ) και τα τεμϊχια εξϊρμωςησ, που 
πληρώνονται με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του τιμολογύου. 
 
Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Φύλια πεντακόςια πενόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 1.550,00 € 
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Άρθρο A.T.33: 

(ΤΔΡ 14.05.03) 

Γεωώφαςμα προςταςύασ ςτεγανοποιητικόσ μεμβρϊνησ 
(τοποθετούμενο υπό την μεμβρϊνη). Γεωύφαςμα μό υφαντό, των 400 
gr/m² 

 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ6361) 

 

Προμόθεια, προςκόμιςη επύ τόπου, τοποθϋτηςη και ςυρραφό με μεταλλικούσ ςυνδετόρεσ 
γεωυφϊςματοσ μό υφαντού από ύνεσ πολυπροπυλενύου για την προςταςύα τησ ςτεγανοποιητικόσ 
μεμβρϊνησ. 
 
Σιμό ανϊ μϋτρο τετραγωνικό (m²), μη ςυμπεριλαμβανομϋνων των επικαλύψεων 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ένα ευρώ και ογδόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 1.80 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.34: 

(ΟΙΚ 31.02.02) 

Γαρμπιλοδϋματα. 
Για γαρμπιλόδεμα των 250 kg τςιμϋντου ανϊ m³ 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 3208) 

 

 
Γαρμπιλόδεμα με λιθοςύντριμμα (γαρμπύλι) διαςτϊςεων 0, 4 ϋωσ 1 cm, παντόσ εύδουσ τμημϊτων ϋργου, 
ςε ςτρώςεισ μϋςου πϊχουσ ϊνω των 4 και μϋχρι 7 cm, ςε οποιοδόποτε ύψοσ ό βϊθοσ από την επιφϊνεια 
του εδϊφουσ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 01-01-01-00 "Παραγωγό και μεταφορϊ 
ςκυροδϋματοσ". 
 
 υμπεριλαμβϊνεται η προμόθεια των υλικών επύ τόπου του ϋργου, η ανϊμιξη (χειρονακτικϊ ό με 
αναμικτόρα ςκυροδϋματοσ), η διϊςτρωςη ςτισ προβλεπόμενεσ από την μελϋτη θϋςεισ, η ςυμπύκνωςη και 
η διαμόρφωςη τησ ϊνω ςτϊθμησ,  
 
Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m³). 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εβδομόντα οκτώ ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 78.00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.35: 

(ΟΙΚ 47.10.04) 

Σοιχοδομϋσ με δομικϊ ςτοιχεύα τύπου ALFABLOCK ό παρεμφερό. 
Σούχοι πϊχουσ 25 cm από δομικϊ ςτοιχεύα 60x25x25 cm  
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 4713) 

 

Σοιχοδομϋσ από δομικϊ ςτοιχεύα τύπου ALFABLOCK, ό παρεμφερό ςυνδεόμενα με ςυμβατό ορυκτό 
κόλλα, εφαρμοζόμενη ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του προμηθευτό.  
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υμπεριλαμβϊνεται η προμόθεια όλων των απαιτουμϋνων υλικών επύ τόπου, η δαπϊνη του 
απαιτούμενου μηχανικού εξοπλιςμού ανϊμιξησ και τροφοδοςύασ τησ ορυκτόσ κόλλασ, οι πλϊγιεσ 
μεταφορϋσ, τα ικριώματα, η απομεύωςη και φθορϊ των υλικών και ο καθαριςμόσ του χώρου από τα 
πϊςησ φύςεωσ υπολεύμματα υλικών 
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m²).  

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): αρϊντα πϋντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 45.00 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.36: 

(ΟΙΚ 62.01) 

Ταλοςτϊςια ςιδηρϊ βϊρουσ ϋωσ 10 kg/m2 

 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6201) 

 

Καταςκευό και τοποθϋτηςη ςιδηρών υαλοςταςύων βϊρουσ ϊνω των 10 kg/m2 από ποικύλεσ ςιδηρϋσ 
διατομϋσ απλόσ, διπλόσ ό πολλαπλόσ επαφόσ, ςταθερϊ ό κινητϊ και γενικϊ ςιδηρϋσ διατομϋσ, υλικϊ και 
εξαρτόματα ςυγκόλληςησ, ςτερϋωςησ, ανϊρτηςησ και λειτουργύασ και εργαςύα τοποθϋτηςησ και 
ςτερϋωςησ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-08-02-00 "ιδηρϊ κουφώματα". 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Επτϊ ευρώ και ενενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 7.90 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.37: 

(ΟΙΚ 62.21) 

Θύρεσ ςιδηρϋσ απλού ςχεδύου από ευθύγραμμεσ ρϊβδουσ  
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6221) 

 

Καταςκευό και τοποθϋτηςη ςιδηρών θυρών, απλού ςχεδύου από ευθύγραμμεσ ρϊβδουσ οποιαςδόποτε 
διατομόσ, καρφωτών, με ό χωρύσ εντορμύεσ, με όλα τα εξαρτόματα ςτερϋωςησ, ανϊρτηςησ και 
λειτουργύασ, με κοινό κλειδαριϊ και ορειχαλκύνεσ χειρολαβϋσ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-
08-02-00 "ιδηρϊ κουφώματα".  
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Πϋντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 5.00 € 
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Άρθρο A.T.38: 

(ΟΙΚ 65.05) 

Θύρεσ αλουμινύου χωρύσ υαλοςτϊςιο. 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6502) 

 

Θύρεσ ςυμπαγεύσ ςπό θερμομονωτικό πϋταςμα (πϊνελ) αλουμινύου, μονόφυλλεσ, ανοιγόμενεσ, 
οποποιωνδόποτε διαςτϊςεων, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 
Αλουμινύου". 
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m²) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εκατόν εβδομόντα πϋντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 175.00 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.39: 

(ΟΙΚ 73.36.02) 

Επιςτρώςεισ δαπϋδων και περιθώρια με τςιμεντοκονύαμα ςε τρεισ 
ςτρώςεισ. 

Επιςτρώςεισ τςιμεντοκονύασ πϊχουσ 2,5 cm 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7336) 

 

Επιςτρώςεισ δαπϋδων και καταςκευϋσ περιθωρύων με τςιμεντοκονύαμα με δύο ςτρώςεισ 
τςιμεντοκονιϊματοσ των 450 kg τςιμϋντου με ϊμμο χονδρόκοκκη και τρύτη ςτρώςη με πατητό 
τςιμεντοκονύαμα των 600 kg τςιμϋντου με λεπτοκόκκη ϊμμο.  
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m²) 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαπϋντε ευρώ και εβδομόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 15.70 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.40: 

(ΟΙΚ 79.02) 

Επϊλειψη επιφανειών ςκυροδϋματοσ με ελαςτομερϋσ αςφαλτικό 
γαλϊκτωμα  

 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7902) 

 

Επϊλειψη επιφανειών ςκυροδϋματοσ με αςφαλτικό ελαςτομερϋσ γαλϊκτωμα, εκτελούμενη επύ 
οποιαςδόποτε επιφανεύασ με ψόκτρα ό ρολλό, ότοι αςφαλτικό υλικό επύ τόπου και εργαςύα καθαριςμού 
τησ επιφανεύασ και επαλεύψεωσ ςύμφωνα με τισ ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του προμηθευτό. 
 
Tιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m²) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και εύκοςι λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 2.20 € 
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Άρθρο A.T.41: 

(ΟΙΚ 79.08) 

τεγανωτικϋσ επιςτρώςεισ με τςιμεντοειδό υλικϊ  
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7903) 

 

Επύςτρωςη με προαναμιγμϋνα τςιμεντοειδό ςτεγανωτικϊ υλικϊ εντόσ ςφραγιςμϋνησ ςυςκευαςύασ, κατϊ 
ΕΛΟΣ ΕΝ 1504-3 (με ςόμανςη CE), εκτελουμϋνη επύ οποιαςδόποτε επιφανεύασ με ψόκτρα ό ρολλό. 
Περιλαμβϊνεται η προμόθεια του  υλικού επύ τόπου, ο καθαριςμόσ και πλύςη τησ επιφανεύασ επύςτρωςησ 
και η εφαρμογό του υλικού ςύμφωνα με τισ οδηγύεσ του προμηθευτό, καθώσ και η προμόθεια και 
εφαρμογό ενιςχυτικού πρόςφυςησ (αςταριού), ςυμβατού με το υλικό, αν αυτό ςυνιςτϊται από τον 
προμηθευτό του. 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) τςιμεντοειδούσ υλικού, με βϊςη το απόβαρο των ςυςκευαςιών που 
χρηςιμοποιόθηκαν ςτο ϋργο. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Πϋντε ευρώ και εξόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 5.60 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.42: 

(ΟΙΚ 71.21) 

Επιχρύςματα τριπτϊ - τριβιδιςτϊ με τςιμεντοκονύαμα. 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7121) 

 

Επιχρύςματα τριπτϊ - τριβιδιςτϊ με τςιμεντοκονύαμα των 450 kg τςιμϋντου, πϊχουσ 2,5 cm, ςε τρεισ 
ςτρώςεισ, από τισ οπούεσ η πρώτη πιτςιλιςτό, η δεύτερη ςτρωτό (λϊςπωμα) και τρύτη τριπτό 
(τριβιδιςτό), επύ τούχων ό οροφών, ςε οποιαςδόποτε ςτϊθμη από το ϋδαφοσ, και ςε ύψοσ μϋχρι 4,00 m 
από το δϊπεδο εργαςύασ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρύςματα με κονιϊματα 
που παραςκευϊζονται επύ τόπου". 
 
Πλόρωσ περαιωμϋνη εργαςύα, με τα υλικϊ επύ τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλιςμό, ειδικϊ 
εργαλεύα και ικριώματα εργαςύασ. 
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m²) 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκατρύα ευρώ και πενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 13.50 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.43: 

(ΟΙΚ 73.31.01) 

Επενδύςεισ με κεραμικϊ πλακύδια εφυαλωμϋνα ό μη (ματ) ό οξύμαχα 
(γκρϋ). 
Επενδύςεισ με πλακύδια εφυαλωμϋνα ό οξύμαχα 20x10 cm με χρόςη 
κονιαμϊτων 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7331) 

 

Επενδύςεισ με κεραμικϊ πλακύδια εφυαλωμϋνα ό μη (ματ) ό οξύμαχα (γκρϋ), ςύμφωνα με την μελϋτη και 
την ΕΣΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύςεισ με κεραμικϊ πλακύδια, εςωτερικϋσ και εξωτερικϋσ", οιουδόποτε 
χρώματοσ, με επιφϊνεια λεύα ό αδρό, ό αντιολιςθητικό, ςε υπόςτρωμα τςιμεντοαςβεςτοκονιϊματοσ των 
350 kg τςιμϋντου και 0,04 m3 αςβϋςτου, ό κολλητϊ, με κόλλα πλακιδύων κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12004, με 
αρμούσ το πολύ 1 mm, με πλόρωςη των κενών με λεπτόρρευςτο τςιμεντοκονύαμα των 600 kg και 
αρμολόγημα με λευκό τςιμϋντο, με ό χωρύσ χρωςτικϋσ ό αρμόςτοκο. 
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την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται τα πλακύδια, η τςιμεντοκονύα ό η κόλλα επύ τόπου του ϋργου, οι 
φθορϋσ των υλικών, η τοποθϋτηςη, η αρμολόγηςη, ο τελικόσ καθαριςμόσ τησ επιφανεύασ καθώσ και η 
διϊνοιξη οπών ςτα πλακύδια για την διϋλευςη υδραυλικών ςωληνώςεων, τοποθϋτηςη διακοπτών, 
ρευματοδοτών κλπ,  
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m²). 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εξόντα επτϊ ευρώ και εύκοςι πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 67.25 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.44: 

(ΟΙΚ 79.11.01) 

Επιςτρώςεισ με ελαςτομερεύσ μεμβρϊνεσ. 
Μεμβρϊνη οπλιςμϋνη με πολυεςτερικό πλεγμα και με επικϊλυψη 
ορυκτών ψηφύδων 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7912) 

 

Επύςτρωςη με ελαςτομερό μεμβρϊνη, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-06-01-01 
"τεγανοπούηςη δωμϊτων και ςτεγών με αςφαλτικϋσ μεμβρϊνεσ". 
 
Περιλαμβϊνεται η προμόθεια των πϊςησ φύςεωσ υλικών, ο επιμελόσ καθαριςμόσ τησ επιφϊνειασ 
εφαρμογόσ, η επϊλειψη με θερμό οξειδωμϋνη αςφαλτόκολλα, η αλληλοκϊλυψη των γειτονικών λωρύδων 
τησ ςτρώςησ κατϊ 15 cm και η θερμοκόλληςη ςτισ απολόξεισ (ϊκρα), ςτισ θϋςεισ διϋλευςησ 
ςωληνώςεων, καθώσ και ςτισ ακμϋσ, γωνύεσ και ςυναρμογϋσ, και απολόξεισ.   
 
Tιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) καλυπτομϋνησ επιφανεύασ  

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκατϋςςερα ευρώ και εξόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 14.60 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.45: 

(ΟΙΚ 77.55) 

Ελαιοχρωματιςμού κοινού ςιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών 
ό ακρυλικών ρητινών, βϊςεωσ νερού η διαλύτου  
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7755) 

 

Ελαιοχρωματιςμού κοινού ςιδηρών επιφανειών, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-10-03-00 
"Αντιςκωριακό προςταςύα και χρωματιςμόσ ςιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεςη και καθαριςμόσ με ψόκτρα και ςμυριδόπανο, μύα ςτρώςη αντιδιαβρωτικού υποςτρώματοσ ενόσ 
ςυςτατικού και δύο ςτρώςεισ ελαιοχρώματοσ. Τλικϊ και μικροώλικϊ επύ τόπου και εργαςύα,  
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m²) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έξι ευρώ και εβδομόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 6.70 € 
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Άρθρο A.T.46: 

(ΟΙΚ 77.83) 

Xρωματιςμού επιφανειών επιχριςμϊτων με ακρυλικό ανϊγλυφο χρώμα 
τύπου RELIEF 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 7788) 

 

Xρωματιςμού επιφανειών επιχριςμϊτων με ακρυλικό ανϊγλυφο χρώμα τύπου RELIEF, ςύμφωνα με την 
μελϋτη και την ΕΣΕΠ 03-10-02-00 "Φρωματιςμού επιφανειών επιχριςμϊτων". 
 
Απόξεςη τησ επιφανεύασ και καθαριςμόσ τησ με ςϊρωθρο, πρώτη ςτρώςη πλαςτικού χρώματοσ RΕLIEF 
αραιωμϋνου ςε νερό (ςε αναλογύα 400 gr νερού ανϊ kg πλαςτικού) με κύλινδρο ό πινϋλο, δεύτερη 
ςτρώςη με πλαςτικό RELIEF χωρύσ αραύωςη με πινϋλο ό ςπϊτουλα και κυλύνδρωςη πριν από την 
ξόρανςη αυτού για την επύτευξη αδρόσ επιφανεύασ (ςαγρϋ). 
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m²) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εννϋα ευρώ 

 (Αριθμητικώσ): 9.00 € 

 

 

Άρθρο A.T.47: 

(ΟΙΚ 64.16.03) 

Κιγκλιδώματα από ςιδηροςωλόνεσ γαλβανιςμϋνουσ. 
Από ςιδηροςωλόνεσ γαλβανιςμϋνουσ Υ 2" 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6418) 

 

 

Καταςκευό και τοποθϋτηςη κιγκλιδώματοσ απλού από οριζόντια τμόματα και ορθοςτϊτεσ από 
γαλβανιςμϋνουσ ςιδηροςωλόνεσ, με όλα τα ειδικϊ κοχλιωτϊ τεμϊχια και γενικϊ ςιδηροςωλόνεσ, ειδικϊ 
τεμϊχια, καθώσ και εργαςύα πλόρουσ τοποθϋτηςησ, χωρύσ τον χρωματιςμό.  
 
Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (m) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαεπτϊ ευρώ και ςαρϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 17.40 € 

 

 

Άρθρο A.T.48: 

(ΟΙΚ 64.46) 

ύρμα αγκαθωτό γαλβανιςμϋνο  
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6446.1) 

 

ύρμα αγκαθωτό γαλβανιςμϋνο, απλό ό διπλό τοποθετημϋνο, με πρόςδεςη με γαλβανιςμϋνο ςύρμα ςε 
παςςϊλουσ περιφρϊγματοσ, ςε οςεςδόποτε ςειρϋσ οριζόντιεσ, κατακόρυφεσ και διαγώνιεσ, ςύμφωνα με 
την μελϋτη.  
 
Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (m)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εξόντα πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.65 € 
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Άρθρο A.T.49: 

(ΟΙΚ 64.48) 

υρματόπλεγμα με ρομβοειδό οπό 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 6448) 

 

υρματόπλεγμα ρομβοειδούσ οπόσ, διαςτϊςεων 2,5 cm και βϊρουσ 1.0 kg/m2 τοποθετημϋνο ςε 
παςςϊλουσ ό ςε ςκελετό περιφραγμϊτων.  
 
Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) καλυπτομϋνησ επιφανεύασ περιφραγμϊτοσ.  

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σρύα ευρώ και πϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 3.05 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ, ΩΛΗΝΩΕΙ , ΔΙΚΣΤΑ, ΤΚΕΤΕ 
ΔΙΚΣΤΩΝ ΩΛΗΝΩΕΩΝ, ΕΡΓΑΙΕ ΤΔΡΟΓΕΩΣΡΗΕΩΝ, ΕΡΓΑΙΕ ΕΠΙΚΕΤΩΝ, 
ΤΝΣΗΡΗΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ κλπ) 

 

ΜΕΣΑΛΛΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΚΕΤΕ 

 

Άρθρο A.T.50: 

(ΤΔΡ  11.01.02) 

Kαλύμματα φρεατύων, από ελατό χυτοςύδηρο (ductile iron) 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6752) 

 

Kαλύμματα φρεατύων κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 124, με ςόμανςη CE, τησ κατηγορύασ φϋρουςασ ικανότητασ D που 
προβλϋπεται από την μελϋτη (ανϊλογα την θϋςη τοποθϋτηςησ). 
 
Περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του καλύμματοσ του φρεατύου και του πλαιςύου 
ϋδραςησ αυτού, η ακριβόσ ρύθμιςη τησ ςτϊθμησ και επύκλιςησ του καλύμματοσ με χρόςη ςτερεών 
υποθεμϊτων και ο εγκιβωτιςμόσ του πλαιςύου ϋδραςησ με ςκυρόδεμα.   
 
Επιμϋτρηςη με βϊςη τουσ πύνακεσ του προμηθευτό (ςε καμμύα περύπτωςη δεν γύνεται αποδεκτό 
επιμϋτρηςη με ζύγιςη) 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) καλύμματοσ και αντιςτούχου πλαιςύου ϋδραςησ , ανεξαρτότωσ τησ φϋρουςασ 
ικανότητασ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και ογδόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 2.80 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.51: 

(ΤΔΡ  11.05.01) 

Καταςκευϋσ από χαλύβδινα προφύλ και λαμαρύνεσ, χωρύσ την 
αντιςκωριακό προςταςύα και την βαφό, επύ τόπου του ϋργου.  
Καταςκευϋσ χωρύσ μηχανουργικό επεξεργαςύα 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6751) 

 

Καταςκευό ςτοιχεύων από δομικό χϊλυβα, από τυποποιημϋνεσ ό μό διατομϋσ και χαλυβδόφυλλα 
διαφόρων παχών, ποιότητασ S235J κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 10025.  
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Περιλαμβϊνεται η προμόθεια του χϊλυβα, των αναλωςύμων ςυγκόλληςησ και κοπόσ, των εξαρτημϊτων 
ςύνδεςησ ςτερϋωςησ κλπ (κοχλύεσ κλπ), η επεξεργαςύα, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην μελϋτη, ςε 
μόνιμη εγκατϊςταςη μεταλλικών καταςκευών ό/και εν μϋρει επύ τόπου του ϋργου, η προςυναρμολόγηςη 
των ςτοιχεύων και η φόρτωςη και μεταφορϊ τουσ επύ τόπου του ϋργου προσ οριςτικό 
ςυναρμολόγηςη/τοποθϋτηςη (η οπούα τιμολογεύται ιδιαύτερα, ςύμφωνα με το ϊρθρο ΤΔΡ 11.09). 
 
Σο παρόν ϊρθρο ϋχει εφαρμογό: 
(α)  ςτισ φϋρουςεσ και μό καταςκευϋσ από δομικό χϊλυβα, των υδραυλικών και λοιπών ϋργων, 
ςύμφωνα με την εγκεκριμϋνη μελϋτη.   
(β) ςτην καταςκευό θυροφραγμϊτων, ςυςκευών ρυθμύςεωσ ροόσ ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφρϊξεωσ ανοιγμϊτων και εςχαρών παρακρϊτηςησ φερτών/επιπλεόντων 
(trash racks), βϊςει εγκεκριμϋνων ςχεδύων.  
 
Επιςημαύνεται ότι η δαπϊνη ςχεδιαςμού των καταςκευών τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου (β), καθώσ και τα 
τυχόν δικαιώματα επύ ςχετικών ευρεςιτεχνιών, δεν περιλαμβϊνονται ςτισ τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ 
ϊρθρου. 
 
Αναλόγωσ του απαιτούμενου βαθμού επεξεργαςύασ των μορφοχαλύβων και τησ προβλεπόμενησ 
αντιςκωριακόσ προςταςύασ και βαφόσ ϋχουν εφαρμογό τα ακόλουθα επιμϋρουσ ϊρθρα.   
  Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) πλόρωσ αποπερατωμϋνησ καταςκευόσ, βϊςει ζυγολογύου ό αναλυτικών 
υπολογιςμών του βϊρουσ. 
 
Σο ϊρθρο ϋχει εφαρμογό ςτισ ςυγκολλητϋσ καταςκευϋσ, που απαιτούν μόνον κοπό και ςυγκόλληςη των 
μορφοχαλύβων. 
 
ε περύπτωςη χρηςιμοπούηςησ χϊλυβα ποιότητοσ S355J η τιμό προςαυξϊνεται κατϊ 0,20 €/kg 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ένα ευρώ και εξόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 1.60 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.52: 

(ΤΔΡ  11.07.02) 

Αντιςκωριακό προςταςύα χαλυβδύνων καταςκευών. 
Εφαρμογό  θερμού γαλβανύςματοσ κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ ISO 1641, με πϊχοσ 
επικϊλυψησ 75 μm (μικρϊ). 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6751) 

 

Αντιςκωριακό/αντιδιαβρωτικό προςταςύα χαλυβδύνων καταςκευών μετϊ την διαμόρφωςη των 
ςτοιχεύων τουσ ςτισ εγκαταςτϊςεισ του καταςκευαςτού και πριν την προςκόμιςό τουσ ςτο εργοτϊξιο για 
την τελικό ςυναρμολόγηςη και ανϋγερςό τουσ, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-07-02-01 
"Αντιςκωριακό προςταςύα ςιδηροκαταςκευών υδραυλικών ϋργων". 
 
Εϊν προβλϋπονται ςυγκολλόςεισ επύ τόπου του ϋργου, ό εϊν προκληθούν εκδορϋσ των επιφανειών των 
ςτοιχεύων κατϊ την φορτοεκφόρτωςό τουσ, θα γύνεται τοπικό αποκατϊςταςη τησ αντιδιαβρωτικόσ 
προςταςύασ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην ΕΣΕΠ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακό προςταςύα 
ςιδηροκαταςκευών υδραυλικών ϋργων". 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) ϋτοιμησ καταςκευόσ 
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Εφαρμογό θερμού γαλβανύςματοσ (hot dip galvanizing) ςε μόνιμη εγκατϊςταςη, με την ακόλουθη 
διαδικαςύα: απολύπανςη τησ καταςκευόσ, αποξεύδωςη και ϋκπλυςη, εμβϊπτιςη ςε θερμό τόγμα 
ψευδαργύρου, ψύξη με νερό ό αϋρα και καθαριςμόσ από περύςςειεσ ψευδαργύρου.   

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σριϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.30 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.53: 

(ΤΔΡ  11.08.02) 

Σελικό βαφό χαλυβδύνων καταςκευών. 
Σελικό βαφό χαλυβδύνων καταςκευών ςε επαφό με επεξεργαςμϋνο ό 
μη πόςιμο νερό. 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6751) 

 
Σελικό βαφό χαλυβδύνων καταςκευών ςτο εργοςτϊςιο ό το εργοτϊξιο, ςε δύο ςτρώςεισ, με ςυνολικό 
πϊχοσ ξηρού υμϋνα χρώματοσ (SFT) τουλϊχιςτον 125 μm, ςε απόχρωςη τησ επιλογόσ τησ Τπηρεςύασ, 
ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-07-02-01 "Αντιςκωριακό προςταςύα ςιδηροκαταςκευών υδραυλικών ϋργων".    
 
Επιςημαύνεται ότι το παρόν ϊρθρο δεν ϋχει εφαρμογό ςτην βαφό ςωληνώςεων. 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) ϋτοιμησ καταςκευόσ 
 
Εφαρμογό ςε χαλύβδινεσ καταςκευϋσ υπό ςυνθόκεσ ϋκθεςησ Κατηγορύασ Β, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-
07-02-01. Ενδεικτικώσ με χρόςη και ςτισ δύο ςτρώςεισ με αμινικού υλικού καθαρόσ εποξειδικόσ ρητύνησ, 
δύο ςυςτατικών 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι δύο λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.22 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.54: 

(ΤΔΡ  11.09) 

υναρμολόγηςη - εγκατϊςταςη μεταλλικών καταςκευών  
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6751) 

 

Σο παρόν ϊρθρο αναφϋρεται ςτην τελικό ςυναρμολόγηςη επύ τόπου του ϋργου και την 
τοποθϋτηςη/εγκατϊςταςη ςτισ προβλεπόμενεσ από την μελϋτη θεςεισ, μεταλλικών καταςκευών που 
ϋχουν προςκομιςθεύ ϋτοιμεσ ό ημιϋτοιμεσ από το εργοςτϊςιο και ϋχουν όδη βαφεύ. 
 
υμπεριλαμβϊνονται η απαςχόληςη ειδικευμϋνου προςωπικού, γερανών κλπ ανυψωτικών διατϊξεων, 
τα απαιτούμενα ικριώματα και βοηθητικϋσ καταςκευϋσ για την ανϋγερςη, η χρόςη γρύλλων και 
ναυτικών κλειδιών, οι απαιτούμενεσ αγκυρόβιδεσ, το μη μό ςυρρικνούμενο κονύαμα για την ϋδραςη των 
πελμϊτων ό την πϊκτωςη ςτοιχεύων ςτο ςκυρόδεμα, η λόψη μϋτρων αςφαλεύασ και η αποκατϊςταςη 
τυχόν φθορών ςτην βαφό των ςτοιχεύων τησ καταςκευόσ κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών.  
 
Σα τυχόν απαιτούμενα υςτερόχυτα ςκυροδϋματα (ςκυροδϋματα δευτϋρου ςταδύου), επιμετρώνται και 
τιμολογούνται ιδιαύτερα, με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου. 
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Σο παρόν ϊρθρο δεν ϋχει εφαρμογό για την τοποθϋτηςη και ρύθμιςη θυροφραγμϊτων και ςυςκευών 
ελϋγχου ροόσ ανοικτών διωρύγων, εργαςύεσ οι οπούεσ τιμολογούνται με βϊςη το ϊρθρο ΤΔΡ 11.10 
(ανϊλογα με το βϊροσ τησ καταςκευόσ). 
 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) καταςκευόσ με βϊςη αναλυτικούσ υπολογιςμούσ ό ζύγιςη. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εύκοςι δύο λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 0.22 € 

 

 

 

ΩΛΗΝΩΕΙ 

 

Άρθρο A.T.55: 

(ΤΔΡ  12.13.01.07) 

Αγωγού υπό πύεςη από ςωλόνεσ  PVC-U, Ονομαςτικόσ πύεςησ 6 at, 
Ονομαςτικόσ διαμϋτρου D160 mm 
 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6620.3) 

 

Αγωγού υπό πύεςη με ςωλόνεσ από μη πλαςτικοποιημϋνο πολυβινυλο-χλωρύδιο (PVC-U), ςυμπαγούσ 
τοιχώματοσ, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1452-2, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-06-02-01 "Δύκτυα υπό 
πύεςη από ςωλόνεσ PVC-U". 
 
την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 
 

α. Η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου του ϋργου των ςωλόνων και όλων των απαιτουμϋνων 
ειδικών τεμαχύων από PVC τησ αντύςτοιχησ ονομαςτικόσ πύεςησ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
ςτην μελϋτη του ϋργου (για διϊβαςη εμποδύων, οριζοντιογραφικϋσ και μηκοτομικϋσ αλλαγϋσ τησ 
χϊραξησ κλπ). 

β. Οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ ςτο εργοτϊξιο, η προςϋγγιςη, η εγκατϊςταςη και ςύνδεςη του αγωγού 
και ειδικών τεμαχύων αυτού, καθώσ και η δοκιμαςύα του ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-02-01. 

γ. Η τοποθϋτηςη ςτο όρυγμα πλαςτικόσ ταινύασ ςόμανςησ, του χρώματοσ που θα καθορύςει η 
Τπηρεςύα, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-08-01 "Σαινύεσ ςημϊνςεωσ υπογεύων δικτύων"  

 
Διευκρινύζεται ότι η δαπϊνη ςύνδεςησ του υπό καταςκευό αγωγού από ςωλόνεσ PVC-U με υφιςτϊμενο 
δύκτυο, δεν περιλαμβϊνεται ςτο παρόν ϊρθρο αλλϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του 
παρόντοσ Σιμολογύου. Επύςησ δεν περιλαμβϊνονται οι ςυςκευϋσ ελϋγχου και αςφαλεύασ του δικτύου, οι 
αγκυρώςεισ και ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων με ϊμμο που πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ βϊςει των ςχετικών 
ϊρθρων του παρόντοσ Σιμολογύου. 
 
Σιμό ενόσ μϋτρου (μμ) ωφϋλιμου αξονικού μόκουσ, ανϊ διϊμετρο αγωγού και ανϊ κατηγορύα 
ονομαςτικόσ πύεςησ, πλόρωσ εγκατεςτημϋνου ςύμφωνα με τα παραπϊνω, και ϋτοιμου για την πλόρη και 
κανονικό λειτουργύα: 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δϋκα ευρώ και πενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 10.50 € 
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Άρθρο A.T.ΦΦ: 

(ΤΔΡ  12.14.01.ΦΦ) 

ωληνώςεισ πιϋςεωσ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (PE) με ςυμπαγϋσ 
τούχωμα κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. 
ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με 
ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.Φ) 

 

ωληνώςεισ υπό πύεςη από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (ΡΕ) ςυμπαγούσ τοιχώματοσ κατϊ ΕΝ 12201-2 για 
την μεταφορϊ ποςύμου νερού, νερού γενικόσ χρόςησ, αποχϋτευςη ομβρύων και ακαθϊρτων υπό πύεςη και 
δύκτυα αποχϋτευςησ κενού. 
Οι ςωλόνεσ (ΡΕ) χαρακτηρύζονται με βϊςη το υλικό καταςκευόσ (PE100, PE 80, PE40), την ονομαςτικό 
διϊμετρο DN (ταυτύζεται με την εξωτερικό διϊμετρο: ςωλόνεσ DN/OD), τον τυποποιημϋνο λόγο 
διαςτϊςεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγοσ τησ εξωτερικόσ διαμϋτρου του ςωλόνα προσ το 
ονομαςτικό πϊχοσ του τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευόσ (ενιαύασ εξώθηςησ -extrusion-, 
πολυςτρωματικόσ εξώθηςησ, με πρόςθετη αποςπώμενη εξωτερικό επύςτρωςη -peelable layer). 
 
O αριθμόσ που χαρακτηρύζει το υλικό καταςκευόσ (PE100, PE 80, PE40) ςχετύζεται με την ελϊχιςτη 
απαιτούμενη αντοχό MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ωσ εξόσ: PE100 - MRS 10 MPa, 
PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
ύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαςτικό πύεςη λειτουργύασ ΡΝ των ςωλόνων ανϊ κατηγορύα υλικού 
καταςκευόσ (PE100, PE 80, PE40), ςυςχετύζεται με μύα μϋγιςτη τιμό SDR  
 
το παρόν ϊρθρο οι ςωλόνεσ χαρακτηρύζονται με βϊςη την ΡΝ και ωσ εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτόςεισ πϊχουσ τοιχώματοσ (SDR) που καθορύζονται ςτο Πρότυπο. 
 
Οι ςωλόνεσ ΡΕ φϋρουν ςόμανςη ςτην οπούα αναγρϊφονται τα χαρακτηριςτικϊ τουσ, μεταξύ των οπούων 
και η καταλληλότητα προσ χρόςη: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δύκτυα αποχϋτευςησ υπό πύεςη, W/P = 
για δύκτυα γενικόσ χρόςεωσ. 
 
το παρόν ϊρθρο δεν γύνεται διϊκριςη μεταξύ των χρόςεων των ςωλόνων και οι τιμϋσ ϋχουν εφαρμογό 
για πϊςησ φύςεωσ δύκτυα. 
 
Επιςημαύνεται ότι οι ςωλόνεσ με αποςπώμενη εξωτερικό επύςτρωςη (peelaable layer) οφεύλουν να 
πληρούν όλεσ τισ απαιτόςεισ φυςικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριςτικών που ιςχύουν για τουσ 
λοιπούσ ςωλόνεσ ΡΕ.   
τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνονται: 

α. Η προμόθεια,  μεταφορϊ επύ τόπου, προςωρινό αποθόκευςη, προςταςύα και πλϊγιεσ 
μεταφορϋσ  των ςωλόνων, των απαιτουμϋνων ςυνδϋςμων, καθώσ και των ειδικών τεμαχύων από 
ΡΕ. 
β. Η προςκόμιςη επύ τόπου του ϋργου των ςυςκευών ςυγκόλληςησ και ελϋγχου των 
ςωλόνων, η χρόςη και λειτουργύα αυτών και τα πϊςησ φύςεωσ απαιτούμενα αναλώςιμα. 
γ. Η προςϋγγιςη των ςωλόνων ςτην θϋςη τοποθϋτηςησ, η ςύνδεςη των ςωλόνων και των 
ειδικών τεμαχύων τουσ από ΡΕ  με εφαρμογό αυτογενούσ ςυγκολλόςεωσ (butt welding) ό χρόςη 
ηλεκτρομουφών, καθώσ και η δοκιμαςύα του δικτύου κατϊ τμόματα ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ 
Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 
δ. Η προμόθεια, προςκόμιςη επύ τόπου και τοποθϋτηςη ταινύασ ςόμανςησ του δικτύου 
ςύμφωνα με την αντύςτοιχη Σεχνικό Προδιαγραφό. 
 

Διευκρινύζεται ότι η δαπϊνη για τη ςύνδεςη του υπό καταςκευό αγωγού από πολυαιθυλϋνιο με το 
υφιςτϊμενο δύκτυο, δεν περιλαμβϊνεται ςτο παρόν ϊρθρο αλλϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με τα αντύςτοιχα 
ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου. Επύςησ δεν περιλαμβϊνονται οι ςυςκευϋσ ελϋγχου και αςφαλεύασ του 



ΕΡΓΟ:  “ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ Σ.Κ. ΟΡΜΕΝΙΟΤ ΚΑΙ Σ.Κ. ΠΣΕΛΕΑ , ΔΗΜΟΤ ΟΡΕΣΙΑΔΑ ”  

Σιμολόγιο μελϋτησ ελύδα 44 

δικτύου και ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων με ϊμμο που πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ βϊςει των ςχετικών 
ϊρθρων. 
 
Σιμό ανϊ μϋτρο αξονικού μόκουσ αγωγού από πολυαιθυλϋνιο, πλόρωσ εγκατεςτημϋνου, ανϊ τύπο, 
ονομαςτικό διϊμετρο και ονομαςτικό πύεςη, ωσ εξόσ: 
 

Άρθρο A.T.56: 

(ΤΔΡ  12.14.01.03) 

ωληνώςεισ πιϋςεωσ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (PE) με ςυμπαγϋσ 
τούχωμα κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. 
ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με 
ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμϋτρου DN 50 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ 10 atm 
(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.1) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σρύα ευρώ και ενενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 3.90 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.57: 

(ΤΔΡ  12.14.01.04) 

ωληνώςεισ πιϋςεωσ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (PE) με ςυμπαγϋσ 
τούχωμα κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. 
ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με 
ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμϋτρου DN 63 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ 10 atm 
 
 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.1) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σϋςςερα ευρώ και πενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 4.50 € 

 

 

 

 

Άρθρο A.T.58: 

(ΤΔΡ  12.14.01.06) 

ωληνώςεισ πιϋςεωσ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (PE) με ςυμπαγϋσ 
τούχωμα κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. 
ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με 
ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμϋτρου DN 90 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ 10 atm 
 
 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.1) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Επτϊ  ευρώ και ςαρϊντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 7.40 € 
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Άρθρο A.T.59: 

(ΤΔΡ  12.14.01.08) 

ωληνώςεισ πιϋςεωσ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (PE) με ςυμπαγϋσ 
τούχωμα κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. 
ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με 
ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμϋτρου DN 125 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ 10 atm 
 
 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.2) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Έντεκα ευρώ και εξόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 11.60 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.60: 

(ΤΔΡ  12.14.01.09) 

ωληνώςεισ πιϋςεωσ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (PE) με ςυμπαγϋσ 
τούχωμα κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. 
ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με 
ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμϋτρου DN 140 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ 10 atm 
 
 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.2) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκατϋςςερα  ευρώ και εβδομόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 14.70 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.61: 

(ΤΔΡ  12.14.01.10) 

ωληνώςεισ πιϋςεωσ από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (PE) με ςυμπαγϋσ 
τούχωμα κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. 
ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με 
ελϊχιςτη απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμϋτρου DN 160 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ 10 atm 
 
 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6621.3) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δεκαεξι ευρώ και ογδόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 16.80 € 
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Άρθρο A.T.62: 

(ΤΔΡ  12.17.01) 

Ειδικϊ τεμϊχια ςωληνώςεων από ελατό χυτοςύδηρο ςφαιροειδούσ 
γραφύτη (ductile iron). Καμπύλεσ, ταυ, ςυςτολϋσ, πώματα κλπ, όλων 
των τύπων (μονόσ ό διπλόσ φλαντζωτόσ ςύνδεςησ, μονόσ ό διπλόσ 
ςύνδεςησ τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιαςδόποτε ονομαςτικόσ 
διαμϋτρου), κλϊςεων πύεςησ λειτουργύασ, με εςωτερικό και εξωτερικό 
προςταςύα ενόσ από τουσ τύπουσ που καθορύζονται ςτα πρότυπα ΕΛΟΣ 
ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 598. Περιλαμβϊνονται οι απαιτούμενοι κοχλύεσ 
ςύδεςησ και οι ελαςτικού δακτύλιοι ςτεγϊνωςησ ΕΛΟΣ ΕΝ 681-1. 
 
 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6752) 

 

Ειδικϊ τεμϊχια, ςύνδεςμοι και ςτηρύγματα ςωληνώςεων από ελατό χυτοςύδηρο ςφαιροειδούσ γραφύτη, 
διατομών και λοιπών χαρακτηριςτικών κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 545 και ΕΛΟΣ ΕΝ 598, με πιςτοποιητικϊ από 
κοινοποιημϋνο ςτην ΕΕ φορϋα πιςτοπούηςησ. 
 
τισ τιμϋσ μονϊδασ περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου, η προςωρινό αποθόκευςη, οι 
πλϊγιεσ μεταφορϋσ, και ςυναρμολόγηςη ςε ςωληνογραμμό από ςωλόνεσ ελατού χυτοςιδόρου 
ςφαιροειδούσ γραφύτη (ductile iron). 
Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg)  

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ και πενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 2.50 € 

 

 

 

Άρθρο A.T.63: 

(ΤΔΡ  12.33.03) 

ωληνώςεισ αποςτρϊγγιςησ με διϊτρητουσ ςωλόνεσ ςε κουλούρεσ  από 
πολυαιθυλϋνιο (PE), δομημϋνου τοιχώματοσ, με λεύα εςωτερικό 
επιφϊνεια, διϊτρητουσ κατϊ 220° ό 360. 
ωληνώςεισ DN/OD 110 mm 
 
 (Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6711.1) 

 

Καταςκευό δικτύου αποςτρϊγγιςησ με ςωλόνεσ ςε κουλούρεσ μόκουσ 25-50 m, από πολυαιθυλϋνιο (PE), 
δομημϋνου τοιχώματοσ, διϊτρητουσ κατϊ 220° ό 360°, με λεύα εςωτερικό επιφϊνεια, κατϊ EΛΟΣ EN 
13476-3, με τυποπούηςη ονομαςτικόσ διαμϋτρου ςωλόνων (DN) κατϊ την εξωτερικό διϊμετρο [DN/ΟD] 
κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 50086 
ύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-3, ωσ ονομαςτικό διϊμετροσ λαμβϊνεται εύτε η εξωτερικό (DN/OD, 
outer diameter) ό η εςωτερικό (DN/ID, internal diameter). 
την τιμό μονϊδοσ περιλαμβϊνεται η προμόθεια των ςωλόνων και των αντιςτούχων δακτυλύων 
ςτεγϊνωςησ και μουφών, η μεταφορϊ τουσ επύ τόπου, ο καταβιβαςμόσ ςτο όρυγμα, η ευθυγρϊμμιςη, η 
ςύνδεςη και η εκτϋλεςη των προβλεπομϋνων δοκιμών ςτεγανότητασ. 
Η εκςκαφό του ορύγματοσ τοποθϋτηςησ, ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων, η επανεπύχωςη και τα πϊςησ 
φύςεωσ απαιτούμενα ειδικϊ τεμϊχια επιμετρώνται ιδιαιτϋρωσ με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου. 
 
Σιμό ανϊ αξονικό μϋτρο (m) πλόρωσ καταςκευαςμϋνησ ςωλόνωςησ κατϊ τα ανωτϋρω. 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Δύο ευρώ . 

 (Αριθμητικώσ): 2.00 € 
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ΤΚΕΤΕ ΔΙΚΣΤΩΝ 

 

Άρθρο A.T. ΦΦ: 

(ΤΔΡ 13.03.01.ΦΦ) 

Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ, με ωτύδεσ, ονομαςτικόσ πύεςησ 10 
atm. 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6651.1) 

 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό ςυρταρωτόσ δικλύδασ με 
κϋλυφοσ από χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ 
ςυρταρωτϋσ". Περιλαμβϊνονται οι γαλβανιςμϋνοι κοχλύεσ ςτερϋωςησ, τα παρεμβύςματα ςτεγϊνωςησ και 
η δοκιμό λειτουργύασ. 
 
Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου δικλύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών. 
 
Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο δικλύδασ. 

 

Άρθρο A.T. 64: 

(ΤΔΡ 13.03.01.01) 

Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ, με ωτύδεσ, ονομαςτικόσ πύεςησ 10 
atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 50 mm 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6651.1) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Ογδόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 80.00€ 

 

 

Άρθρο A.T. 65: 

(ΤΔΡ 13.03.01.02) 

Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ, με ωτύδεσ, ονομαςτικόσ πύεςησ 10 
atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 80 mm 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6651.1) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εκατόν δϋκα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 110.00€ 

 

 

Άρθρο A.T. 66: 

(ΤΔΡ 13.03.01.04) 

Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ, με ωτύδεσ, ονομαςτικόσ πύεςησ 10 
atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 125 mm 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6651.1) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Διακόςια πενόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 250.00€ 
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Άρθρο A.T. 67: 

(ΤΔΡ 13.03.01.05) 

Δικλύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ, με ωτύδεσ, ονομαςτικόσ πύεςησ 10 
atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 150 mm 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6651.1) 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σριακόςια δϋκα πϋντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 315.00€ 

 

 

Άρθρο A.T. 68: 

(ΤΔΡ 13.10.02.03) 

Βαλβύδεσ ειςαγωγόσ-εξαγωγόσ αϋρα διπλόσ ενεργεύασ, παλινδρομικού 
τύπου, Ονομαςτικόσ πύεςησ 16 atm, ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 100 
mm 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό βαλβύδασ ειςαγωγόσ-εξαγωγόσ 
αϋρα διπλόσ ενεργεύασ, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενησ από κορμό από ελατό χυτοςύδηρο, 
πλωτόρα από πολυπροπυλϋνιο ό πολυαμύδιο, μεμβρϊνη ςιλικόνησ, δακτύλιο ςτεγανότητασ από ΕPDM 
και ϊξονα από ανοξεύδωτο χϊλυβα.  
 
Περιλαμβϊνονται, τα πϊςησ φύςεωσ εξαρτόματα τησ βαλβύδασ, οι γαλβανιςμϋνοι κοχλύεσ ςτερϋωςησ, τα 
παρεμβύςματα ςτεγϊνωςησ και η δοκιμό λειτουργύασ. 
 
Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου βαλβύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών. 
 
Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο βαλβύδασ. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σριακόςια ςαρϊντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 340.00€ 

 

 

Άρθρο A.T. 69: 

(ΤΔΡ 13.12.01.06) 

Διαφραγματικϋσ βαλβύδεσ διπλού θαλϊμου, Ονομαςτικόσ πύεςησ 16 
atm, ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 150 mm 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6653.1) 

 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό διαφραγματικόσ βαλβύδασ 
διπλού θαλϊμου με δυνατότητα λειτουργύασ, με την προςθόκη επιμϋρουσ εξαρτημϊτων, ωσ μειωτόσ 
πιϋςεωσ ό αντιπληγματικό βαλβύδα ό βαλβύδα ρύθμιςησ ςτϊθμησ. 
 
Περιλαμβϊνονται, τα πϊςησ φύςεωσ εξαρτόματα τησ βαλβύδασ, οι γαλβανιςμϋνοι κοχλύεσ ςτερϋωςησ, τα 
παρεμβύςματα ςτεγϊνωςησ και η δοκιμό λειτουργύασ. 
 
Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου βαλβύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών. 
 
Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο βαλβύδασ. 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Σρεισ χιλιϊδεσ εκατόν ςαρϊντα εννϋα ευρώ και ογδόντα πϋντε 
λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 3,149.85€ 
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Άρθρο A.T. 70: 

(υντϊςςοντοσ) 

Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο DN 125 mm, PN10 atm. 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΗΛΜ 31) 

 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και ςύνδεςη ςτο δύκτυο μετρητού παροχόσ ηλεκτρονικού τύπου. 
 
Περιλαμβϊνονται οι ελαςτικού δακτύλιοι και οι κοχλύεσ και περικόχλια που θα φϋρουν αντιςκωριακό 
προςταςύα. 
 
Οι μετρητϋσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και ϋντυπα τεχνικόσ τεκμηρύωςησ 
(διαγρϊμματα λειτουργύασ, τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, οδηγύεσ ρύθμιςησ και ςυντόρηςησ κλπ), υπόκεινται 
δε ςτην ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 
 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) εγκατεςτημϋνου μετρητό. 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Φύλια τριακόςια εύκοςι δύο ευρώ και πενόντα λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 1,322.50€ 

 
 

 

Άρθρο A.T. 71: 

(υντϊςςοντοσ) 

Ηλεκτρονικό παλμικό παροχόμετρο DN 150 mm, PN10 atm. 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΗΛΜ 31) 

 

 
Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και ςύνδεςη ςτο δύκτυο μετρητού παροχόσ ηλεκτρονικού τύπου. 
 
Περιλαμβϊνονται οι ελαςτικού δακτύλιοι και οι κοχλύεσ και περικόχλια που θα φϋρουν αντιςκωριακό 
προςταςύα. 
 
Οι μετρητϋσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και ϋντυπα τεχνικόσ τεκμηρύωςησ 
(διαγρϊμματα λειτουργύασ, τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, οδηγύεσ ρύθμιςησ και ςυντόρηςησ κλπ), υπόκεινται 
δε ςτην ϋγκριςη τησ Τπηρεςύασ. 
 
Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) εγκατεςτημϋνου μετρητό. 
 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Φύλια πεντακόςια δεκαοκτώ ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 1,518.00€ 

 
 

 

 

Άρθρο A.T. 72: 

(υντϊςςοντοσ) 

Πυροςβεςτικόσ κρουνόσ DN 80mm με 2 λόψεισ. 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6653.1) 

 

Σο ςυγκρότημα αποτελεύται από υπϋργειο χυτοςιδερϋνιο υδροςτόμιο πυρκαώϊσ δύο λόψεων 21/2" , 

κατϊ DIN 3222, διαμϋτρου Υ80χλςτ., από χυτοςιδερϋνια καμπύλη με ςτόριγμα Υ80χλςτ. (γωνύα 

πεδιλωτό με ωτύδεσ), από χυτοςιδερϋνιο ςύνδεςμο προςαρμογόσ Υ80χλςτ., από δικλεύδα ςυρταρωτό 
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Υ80χλςτ. τύπου οβϊλ, από χυτοςιδερϋνιο οπλιςμό προςταςύασ και χειριςμού δικλεύδων (φρεϊτιο 

εδϊφουσ- BOUCHEACLE) αποτελούμενο από το κϊλυμμα τησ δικλεύδασ (κώδωνασ) ςε μϋγεθοσ 

ανϊλογο με κϊθε διϊμετρο δικλεύδασ και από χυτοςιδερϋνιο κυλινδρικό φρεϊτιο εδϊφουσ με υποδοχό 

και από χυτοςιδερϋνιο προςτατευτικό ςωλόνα και ςιδερϋνιο ςτϋλεχοσ χειριςμού. Σο κυλινδρικό 

φρεϊτιο εδϊφουσ εγκιβωτύζεται με ςκυρόδεμα C16/20 και θα φϋρει κϊλυμμα χυτοςιδερϋνιο με 

αλυςύδα πρόςδεςησ. Σο φρεϊτιο εδϊφουσ μαζύ με το χυτοςιδερϋνιο οπλιςμό προςταςύασ και χειριςμό 

δικλεύδασ, τοποθετεύται μϋςα ςτον τςιμεντοςωλόνα Υ600 χλςτ. ςε μόκοσ 1,0 μϋτρο (ςτραγγιςτόριο), 

το οπούο γεμύζει με ςκύρα και ϋχει κϊλυμμα από λαμαρύνα. Σο υδροςτόμιο πυρκαώϊσ ςτερεώνεται 

πϊνω ςε ςκυρόδεμα C16/20 διαςτϊςεων 0,50*0,50μ. Η χυτοςιδερϋνια καμπύλη και ο χυτοςιδερϋνιοσ 

οπλιςμόσ προςταςύασ δικλεύδασ τοποθετούνται πϊνω ςτο προςκϋφαλο με ςκυρόδεμα C16/20. 

 Εκτόσ από τα αναγραφόμενα ςτην τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται και: 

  Οι χωματουργικϋσ εργαςύεσ ςκϊμματοσ (εκςκαφϋσ, επιχώςεισ) 

  Όλα τα εξαρτόματα προςταςύασ, ςύνδεςησ και χειριςμού (μπουλόνια, πλϊκεσ, παρεμβύςματα, 

εξϊρτημα προςαρμογόσ κλειδιού κ.λ.π.) 

  Όλεσ οι απαραύτητεσ εργαςύεσ για την πλόρη καταςκευό ενόσ ςυγκροτόματοσ 

 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Διακόςια ογδόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 280.00€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΗΛΕΚΣΡΟΜΗΦΑΝΟΛΟΓΙΚΕ ΕΡΓΑΙΕ 

 

Άρθρο A.T. 73: 

(υντϊςςοντοσ) 

Αυτόματο πλόρωσ ςυναρολογημϋνο δύδυμο πιεςτικό ςυγκρότημα με 
Inverter( παροχό Q= 25m3/hr ϋκαςτη αντλύα) 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΗΛΜ-22 50% , ΗΛΜ-80 50%) 

Πιεςτικό ςυγκρότημα (booster) ,καταςκευαςμϋνο εξολοκλόρου από ανοξεύδωτο χϊλυβα AISI 316L 

τησ , αποτελούμενο από 2  αντλύεσ πολυβϊθμιεσ παροχόσ Q= 25 κυβικϊ/ώρα με Η= 32 m η ϋκαςτη. Η 

ιςχύσ του κϊθε κινητόρα θα εύναι 5.5 ΗΡ ςτισ 2900 rpm, προςταςύασ ΙΡ 55, μόνωςη F. Οι  ςυλλϋκτεσ 

αναρρόφηςησ και κατϊθλιψησ θα εύναι 4΄΄ με διαςτϊςεισ και αναμονό για ςύνδεςη και τρύτησ αντλύασ. 

Τδραυλικϊ εξαρτόματα ότοι βϊνεσ ςφαιρικϋσ 2 1/2’’ , βαλβύδεσ αντεπιςτροφόσ  2 ½, ’  δοχεύο 

διαςτολόσ 60 lit και λοιπϊ υδραυλικϊ υλικϊ γαλβανιζϋ.  

Ο ηλεκτρικόσ πύνακασ θα εύναι μεταλλικόσ ανϊλογου διαςτϊςεων, ςτεγανόσ και θα εδρϊζεται ςτην 

βϊςη του ςυγκροτόματοσ. 

 

Ο πύνακασ θα περιϋχει: 

1 Γενικό διακόπτη για ιςχύ 3 κινητόρων 4 ΚW 

3 Μερικούσ διακόπτεσ για ιςχύσ κινητόρα 4 ΚW  

2 Μετατροπόσ ςυχνοτότων ( inverter ) ιςχύσ 5,5 ΚW 

1 Οθόνη αφόσ για την ρύθμιςη των παραμϋτρων των inverter και του PLC. 
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Προγραμματιςτό για την λειτουργύα 3 αντλιών 

ύςτημα ψύξησ και αεριςμού του πύνακα 

Επιλογό χειροκύνητου & αυτόματησ λειτουργύασ 

Αντικεραυνικό προςταςύα  

 

Οι διαςτϊςεισ του πύνακα θα υπολογιςτούν ώςτε να δεχθούν και την τοποθϋτηςη 3 inverter. Ακόμη οι 

καλωδιώςεισ και οι κλεμοςειρϋσ θα εύναι ϋτοιμεσ για την ςύνδεςη του τρύτου inverter. 

 

Σιμό ανϊ εγκατεςτημϋνο ςυγκρότημα  

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εννϋα χιλιϊδεσ ευρώ. 

 (Αριθμητικώσ): 9,000.00€ 

 

 

ΟΜΑΔΑ Ε: ΛΟΙΠΕ ΕΡΓΑΙΕ ΔΙΚΣΤΟΤ 

 

Άρθρο A.T. 74: 

(υντϊςςοντοσ) 

Δημιουργύα ςύνδεςησ επύ νϋου αγωγού για την εγκατϊςταςη παροχόσ 
ύδρευςησ, για απόςταςη του ϊξονα του αγωγού διανομόσ από την 
πληςιϋςτερη προσ αυτόν πλευρϊ των φρεατύων των υδρομετρηςτών ≤ 
4,00 m. 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6630.1) 

 

Σοποθϋτηςη ςτο πεζοδρόμιο παροχόσ ύδρευςησ επύ νϋου αγωγού ύδρευςησ 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται όλεσ οι εργαςύεσ και τα υλικϊ: 

 

ΕΚΚΑΥΕ 

 Σομό οδοςτρώματοσ με αςφαλτοκόπτη. 

 Εκςκαφό τϊφρου ςε διαςτϊςεισ βϊθουσ 0,6μ και πλϊτουσ 0,20μ ςε κϊθε εύδουσ ϋδαφοσ με 

μηχανικϊ μϋςα ό χειρονακτικϊ όπου τούτο κρύνεται απαραύτητο με παρουςύα ό μη υπογεύων ό 

επιφανειακών υδϊτων, αντλόςεισ των υπογεύων ό επιφανειακών υδϊτων και τισ παντόσ 

εύδουσ αντιςτηρύξεισ. 

 Διϊςτρωςη προώόντων εκςκαφόσ. 

ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ - ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ 

ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ. 

 Αποξόλωςη πλακοςτρώςεων πεζοδρομύων. 

 Αποξόλωςη κραςπϋδων πρόχυτων ό μη. 

 Πρόχυτα κρϊςπεδα από ςκυρόδεμα. 

 Αποκατϊςταςη αςφαλτικών οδοςτρωμϊτων ςτισ θϋςεισ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων. 

 Αποκατϊςταςη πεζοδρομύου από ϊοπλο ςκυρόδεμα ςτισ θϋςεισ ορυγμϊτων υπογεύων 

δικτύων. 

ΕΠΙΦΩΜΑΣΑ-ΕΠΙΦΩΕΙ 

 τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνων με ϊμμο προελεύςεωσ λατομεύου 

ΩΛΗΝΩΕΙ 

 ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με ελϊχιςτη απαιτούμενη 

αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, κατϊ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμϋτρου DN 32 

mm / PN 10 atm. 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΑΦΙΑ 
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 ϋλλα παροχόσ διαμϋτρου αντύςτοιχησ με τον κεντρικό αγωγό. 

 φαιρικό Βϊνα Ύδρευςησ DN 32mm. 

 Υρεϊτιο Τδρομετρητό 35 x 35 B125 με το χυτοςιδηρό κϊλυμμα. 

ε περύπτωςη που ο δρόμοσ ό το πεζοδρόμιο εύναι αδιαμόρφωτα η επαναφορϊ του δρόμου και 

του πεζοδρομύου θα γύνεται ςτην προτϋρα μορφό χωρύσ να γύνεται καμύα μεύωςη του παρόντοσ 

Σιμολογύου. 

την τιμό περιλαμβϊνονται ακόμα : 

Όλεσ οι δαπϊνεσ που περιλαμβϊνονται ςτουσ γενικούσ όρουσ του παρόντοσ τιμολογύου. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο διϊταξησ, ςύμφωνα με τα παραπϊνω πλόρωσ περατωμϋνη και καθ' όλα ϋτοιμη 

για πλόρη και κανονικό λειτουργύα ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ, με τουσ 

όρουσ τησ Διακόρυξησ, τησ ΕΤ και των αναφερομϋνων ςτισ αντύςτοιχεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εκατόν εύκοςι τρια ευρώ και δεκαπϋντε λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 123.15€ 

 

 

 

Άρθρο A.T. 75: 

(υντϊςςοντοσ) 

Δημιουργύα ςύνδεςησ επύ νϋου αγωγού για την εγκατϊςταςη παροχόσ 
ύδρευςησ, για απόςταςη του ϊξονα του αγωγού διανομόσ από την 
πληςιϋςτερη προσ αυτόν πλευρϊ των φρεατύων των υδρομετρηςτών > 
4,00 m. 

 

(Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6630.1) 

 

Σοποθϋτηςη ςτο πεζοδρόμιο παροχόσ ύδρευςησ επύ νϋου αγωγού ύδρευςησ 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται όλεσ οι εργαςύεσ και τα υλικϊ: 

ΕΚΚΑΥΕ 

 Σομό οδοςτρώματοσ με αςφαλτοκόπτη. 

 Εκςκαφό τϊφρου ςε διαςτϊςεισ βϊθουσ 0,6μ και πλϊτουσ 0,20μ ςε κϊθε εύδουσ ϋδαφοσ με 

μηχανικϊ μϋςα ό χειρονακτικϊ όπου τούτο κρύνεται απαραύτητο με παρουςύα ό μη υπογεύων ό 

επιφανειακών υδϊτων, αντλόςεισ των υπογεύων ό επιφανειακών υδϊτων και τισ παντόσ 

εύδουσ αντιςτηρύξεισ. 

 Διϊςτρωςη προώόντων εκςκαφόσ. 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΕΙ – ΑΠΟΞΗΛΩΕΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ. 

 Αποξόλωςη πλακοςτρώςεων πεζοδρομύων. 

 Αποξόλωςη κραςπϋδων πρόχυτων ό μη. 

 Πρόχυτα κρϊςπεδα από ςκυρόδεμα. 

 Αποκατϊςταςη αςφαλτικών οδοςτρωμϊτων ςτισ θϋςεισ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων. 

 Αποκατϊςταςη πεζοδρομύου από ϊοπλο ςκυρόδεμα ςτισ θϋςεισ ορυγμϊτων υπογεύων 

δικτύων. 

ΕΠΙΦΩΜΑΣΑ-ΕΠΙΦΩΕΙ 

 τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνων με ϊμμο προελεύςεωσ λατομεύου 

ΩΛΗΝΩΕΙ 
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 ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με ελϊχιςτη απαιτούμενη 

αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, κατϊ ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμϋτρου DN 32 

mm / PN 10 atm. 

ΕΙΔΙΚΑ ΣΕΜΑΦΙΑ 

 ϋλλα παροχόσ διαμϋτρου αντύςτοιχησ με τον κεντρικό αγωγό. 

 φαιρικό Βϊνα Ύδρευςησ DN 32mm. 

 Υρεϊτιο Τδρομετρητό 35 x 35 B125 με το χυτοςιδηρό κϊλυμμα. 

 

ε περύπτωςη που ο δρόμοσ ό το πεζοδρόμιο εύναι αδιαμόρφωτα η επαναφορϊ του δρόμου και 

του πεζοδρομύου θα γύνεται ςτην προτϋρα μορφό χωρύσ να γύνεται καμύα μεύωςη του παρόντοσ 

Σιμολογύου. 

την τιμό περιλαμβϊνονται ακόμα : 

 

Όλεσ οι δαπϊνεσ που περιλαμβϊνονται ςτουσ γενικούσ όρουσ του παρόντοσ τιμολογύου. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο διϊταξησ, ςύμφωνα με τα παραπϊνω πλόρωσ περατωμϋνη και καθ' όλα ϋτοιμη 

για πλόρη και κανονικό λειτουργύα ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ εγκεκριμϋνησ μελϋτησ, με τουσ 

όρουσ τησ Διακόρυξησ, τησ ΕΤ και των αναφερομϋνων ςτισ αντύςτοιχεσ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ. 

 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

 

 

ΕΤΡΩ (Ολογρϊφωσ): Εκατόν εβδομόντα ευρώ και δϋκα επτϊ λεπτϊ. 

 (Αριθμητικώσ): 170.17€ 

 

 
 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ21/02/2020 

Ο υντϊξασ 

 

 

 
 

 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΜΙΝΣΖΙΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 

 

 

ΟΡΕΣΙΑΔΑ  21/02/2020 
Ο Προώςτϊμενοσ τησ Σεχνικόσ Τπηρεςύασ 

 
 
 

 
 

 
ΔΗΜΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ 

ΑΡΦΙΣΕΚΣΩΝ ΜΗΦΑΝΙΚΟ 
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