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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ   ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  : Απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ 

ύδξεπζεο – πλδέζεηο 
ύδξεπζεο απνρέηεπζεο 

2020 
 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

 

Ι. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.  ηηο ηηκέο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ 

ηζρχνπλ εληαίεο γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ζέζε θαη ηελ έθηαζε απηψλ, πεξηιακβάλνληαη: 

α) Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ ηεο 

επηθεθαιίδαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ, φπσο 

απηά αλαγξάθνληαη ζηε δηαθήξπμε ηνπ έξγνπ. 

β) Θάζε δαπάλε γεληθψο, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά, αιιά είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε 

θαη έληερλε, φπσο αλαθέξεηαη αλσηέξσ, εθηέιεζε ηεο κνλάδνο θάζε εξγαζίαο. Θακία αμίσζε ή 

δηακθηζβήηεζε θαη ηνλ αξηζκφ ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα 

ρξεζηκνπνηήζεσο ή φρη κεραληθψλ κέζσλ. 

 

2. Δηδηθφηεξα ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

Α) Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ρξήζεο, απνζήθεπζεο, θχιαμεο, 

επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμαηξέησο ησλ απαξαίηεησλ γηα ηα έξγα πιηθψλ, 

ελζσκαησκέλσλ θαη κε, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ, καδί κε ηηο απαηηνχκελεο θνξηνεθθνξηψζεηο θαη 

θάζε θχζεσο δηαθηλήζεηο κέρξη ηελ πιήξε ελζσκάησζε ηνπο. 

Β) Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ αζθάιηζεο ππέξ ΗΘΑ θ.ι.π., δψξσλ ενξηψλ, 

επηδφκαηνο αδείαο θ.ι.π. φινπ ηνπ εηδηθεπκέλνπ θαη κε, πξνζσπηθνχ γξαθείσλ εξγνηαμίνπ θαη 

κεραλνηερληηψλ ζπλεξγείνπ εξγνηαμίνπ, εξγαηνηερληηψλ, ρεηξηζηψλ κεραλεκάησλ θ.ι.π. 

Γ) Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ησλ απαηηνπκέλσλ γηα ηα έξγα κεραλεκάησλ δει. ηα κηζζψκαηα, ε 

απνζήθεπζε, ε θχιαμε, ε αζθάιηζε απηψλ, ε ιφγσ απφζβεζεο επηβάξπλζε, ε επηζθεπή θαη 

ζπληήξεζε, νη εκεξαξγίεο απφ νπνηαδήπνηε αηηία, ε παξαιαβή, ε κεηαθνξά επί ηφπνπ θαη επηζηξνθή 

ηνχησλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα θ.ι.π. 

Γ) Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο, κέρξη ηε ζέζε πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηα πιηθά γεληθά ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ι.π. 

Δ) Οη δαπάλεο θαζπζηέξεζεο ιφγσ εξγνηαμηαθψλ γεληθά δπζρεξεηψλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

αγσγνχο θνηλήο σθέιεηαο ή παξεκβάζεηο ησλ νξγαληζκψλ ή εηαηξεηψλ θνηλήο σθέιεηαο ιφγσ ησλ 

πθηζηάκελσλ ζπλζεθψλ θπθινθνξίαο θαη εκπνδίσλ ή δπζρεξεηψλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ απηέο 

θαζψο θαη ιφγσ ηεο κεησκέλεο απφδνζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη εξγνηερληηψλ. 

Σ) Οη δαπάλεο θαζπζηέξεζεο ιφγσ πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιφγσ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 

αζθαιείαο γηα ηελ κε παξεκπφδηζε ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, νρεκάησλ θαη άιισλ κέζσλ γηα 

ηε κεηαθίλεζε ηνπ θνηλνχ γεληθά. 

Ε) Οη δαπάλεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θπθινθνξίαο ησλ πεδψλ, πξνζσξηλψλ γεθπξψζεσλ 

ζθακκάησλ κε πιάηνο κηθξφηεξν απφ 4,00 κ. 

Ζ) Οη δαπάλεο μχιηλσλ θαη κεηαιιηθψλ πεξηθξαγκάησλ θηλεηψλ ή φρη, νη δαπάλεο κεηαθνξάο, 

πξνζέγγηζεο θαη απνκάθξπλζεο απηψλ θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα ηελ θαζεκεξηλή θάιπςε 

ζθακκάησλ κε ζηδεξά θχιια ιακαξηλψλ (φπνπ ηνχην απαηηείηαη) γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

θπθινθνξίαο πεδψλ θαη νρεκάησλ θαζψο θαη μχιηλσλ θαηαζθεπψλ αληηζηήξημεο ησλ πξαλψλ ησλ 

νξπγκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θπθινθνξίαο. 

Θ) Οη δαπάλεο γηα ηηο αλαγθαίεο ηνκέο ή νπέο ζηα ηνηρψκαηα πθηζηακέλσλ θξεαηίσλ αγσγψλ ή 

ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηηο ζπλδέζεηο ησλ αγσγψλ. 

Η) Οη δαπάλεο γηα εξγαζηεξηαθνχο ειέγρνπο ή δνθηκέο φπνπ απηέο απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα 

ζρεηηθά άξζξα ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ, ησλ Σερληθψλ 

Πξνδηαγξαθψλ θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ηεο δεκνπξαζίαο, εγθπθιίσλ θαη δηαηαγψλ. 

ΗΑ) Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηηο ραξάμεηο, παζζαιψζεηο, ρσξνζηαζκήζεηο, ιήςεηο δηαηνκψλ, 

εγθαηαζηάζεηο πςνκεηξηθψλ αθεηεξηψλ γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, θαηακεηξήζεηο θαη 

επηκεηξήζεηο γεληθά, νξηδνληηνγξαθηθέο απεηθνλίζεηο ησλ αγσγψλ ζε πηλαθίδεο 1:500. 

ΗΒ) Οη δαπάλεο ελεκεξψζεσο θαη εμαζθαιίζεσο, κε ζήκαηα ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα θαη ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο ηεο θπθινθνξίαο θαη ηνπ θνηλνχ, απφ θάζε θίλδπλν κε ζήκαλζε ή 
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πεξίθξαμε θάζε επηθίλδπλνπ ρψξνπ ηνπ εξγνηαμίνπ ηνπ αλαδφρνπ θαη νη δαπάλεο απνθνκηδήο 

απηψλ, φηαλ πιένλ δελ ρξεηάδνληαη. 

ΗΓ) Οη δαπάλεο ιήςεσο ζηνηρείσλ θαη ζπληάμεσο, κειεηψλ κηθξψλ ηερληθψλ έξγσλ θαηά ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

ΗΓ) Οη δαπάλεο πξνεξγαζίαο επηθαλεηψλ γηα θάζε θχζεσο αζθαιηηθέο επηζηξψζεηο πάλσ ζε απηέο 

(παιηέο ή λέεο επηθάλεηεο), φπσο π.ρ. πηθνχληζκα, ζθνχπηζκα, θαζαξηζκφο, απνκάθξπλζε θαη 

κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη απφ ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο. 

ΗΔ) Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο, κεηαθνξάο, θνξηνεθθφξησζεο, ζέξκαλζεο θ.ι.π. ηεο αζθάιηνπ απφ ηε 

ζέζε παξαγσγήο ζηε ζέζε ελζσκαηψζεσο. 

3. Σν πνζνζηφ γηα γεληθά έμνδα θαη γηα θάζε είδνπο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ θαζψο θαη 

γηα φθεινο απηνχ, δει. γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζεκάλζεσο εξγνηαμίσλ θαη γηα θάζε 

είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηφθνπο ησλ θεθαιαίσλ, ηηο θάζε είδνπο 

κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ηηο πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη 

εκπνδίσλ θάζε θχζεσο θαηά ηελ εθηέιεζε θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα ιφγσ θάζε είδνπο 

δπζρεξεηψλ πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί ή απξφβιεπησλ. Σν πνζνζηφ απηφ (18%) είλαη εληαίν γηα φιεο 

γεληθά ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηηο ηηκέο 

εθαξκνγήο ηνπ Σηκνινγίνπ απηνχ. 

4. Οη εθζθαθέο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε ηηο δηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα ή απηέο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηα αξκφδηα εγθεθξηκέλα ηαθηνπνηεηηθά ζρέδηα. Δλ πάζε πεξηπηψζεη, νη 

ζπκβαηηθέο δηαηνκέο ζθακκάησλ αγσγψλ θαζνξίδνληαη ζηα αληίζηνηρα ζρέδηα ζσιελσηψλ ή ρπηψλ 

αγσγψλ. 

5. Ωο ζπκβαηηθά πιάηε ζεκειίσλ ηερληθψλ έξγσλ ζα ιακβάλνληαη ζηα θαζνξηδφκελα απφ ηελ ΠΣΠ 

Σα-50. 

6. Γηα ηηο εξγαζίεο πνπ ζα εθηειεζηνχλ θαηά ηηο Θπξηαθέο, αξγίεο γεληθά θαη λπρηεξηλέο ψξεο πνπ 

ππνινγίδνληαη απφ ηεο 20ήο ψξαο κέρξη ηεο 6εο ψξαο ηεο επνκέλεο, γηα λα ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθέο 

ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο, ν αλάδνρνο ζα πιεξσζεί κε ηηο ζπκβαηηθέο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ. Γηα ηελ 

ζχληαμε λέσλ ηηκψλ κνλάδαο, σο ηηκέο εκεξνκηζζίσλ εξγαηνηερληηψλ, πιηθψλ, κηζζσκάησλ 

κεραλεκάησλ θ.ι.π. ζα ηζρχζνπλ απηέο πνπ ζα θαζνξηζηνχλ απφ ηελ αξκφδηα Δηδηθή Δπηηξνπή 

Γηαθχκαλζεο Σηκψλ γηα ην εμάκελν πνπ ζα γίλεη ε δεκνπξαζία, καδί κε ην λφκηκν πνζνζηφ 

πξνζαχμεζεο γηα εηζθνξέο. 

 

 

Οη ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ πνπ θέξνπλ ηελ ζήκαλζε [*] 

παξαπιεχξσο ηεο αλαγξαθφκελεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ δελ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ 

δαπάλε ηεο θαζαξήο κεηαθνξάο ησλ, θαηά πεξίπησζε, πιηθψλ ή πξντφλησλ. 

Ζ Γεκνπξαηνχζα Αξρή ζα πξνζζέηεη ζηηο ηηκέο απηέο ηελ δαπάλε ηνπ 

κεηαθνξηθνχ έξγνπ, κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο κειέηεο θαη ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο 

ηνπ έξγνπ. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο σο άλσ δαπάλεο ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ θαζνξίδνληαη 

νη αθφινπζεο ηηκέο κνλάδαο ζε €/m3.km 

 

 

ε αζηηθέο πεξηνρέο   

 - απφζηαζε < 5 km 0.28   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

Δθηόο πόιεσο   

 · νδνί θαιήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,20   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,19   

 · νδνί θαθήο βαηόηεηαο   

 - απφζηαζε < 5 km 0,25   

 - απφζηαζε ≥ 5 km 0,21   

 · εξγνηαμηαθέο νδνί   

 - απφζηαζε < 3 km 0,22   
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 - απφζηαζε ≥ 3 km 0,20   

Πξόζζεηε ηηκή γηα παξαηεηακέλε 

αλακνλή θνξηνεθθόξησζεο 

(αζθαιηηθά, εθζθαθέο ζεκειίσλ θαη 

ραλδάθσλ, κηθξήο θιίκαθαο εθζθαθέο) 

0,03 

Oη ηηκέο απηέο έρνπλ εθαξκνγή ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ αζηεξίζθνπ [*] 

ησλ άξζξσλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ ησλ νπνίσλ νη εξγαζίεο επηκεηξψληαη ζε 

θπβηθά κέηξα (m3), θαηά ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζε έθαζην άξζξν.  

ε θακία πεξίπησζε δελ εθαξκφδεηαη ζπληειεζηήο επηπιήζκαηνο ή νπνηαδήπνηε 

άιιε πξνζαχμεζε θαη ν ππνινγηζκφο γίλεηαη κε βάζε ηα επηκεηξνχκελα m3 θάζε 

εξγαζίαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν. 

Ζ δαπάλε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην παξφλ ηηκνιφγην, 

πξνζηίζεηαη ζηελ ηηκή βάζεσο ησλ άξζξσλ πνπ επηζεκαίλνληαη κε [*], θαη 

αλαζεσξείηαη κε βάζε ηνλ εθάζηνηε θαζνξηδφκελν θσδηθφ αλαζεψξεζεο (δελ 

πξνβιέπεηαη άιιε, ηδηαίηεξε αλαζεψξεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ). 

 

 

Δπίζεο ζηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ Σηκνινγίνπ πεξηιακβάλνληαη: 

 

1.1 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο ππαξρφλησλ 

ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ 

ζηνηρείσλ απφ θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Κεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ 

επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα αξκφδην έιεγρν, ζε 

ςεθηαθή κνξθή. 

1.2 Οη δαπάλεο εληνπηζκνχ δηθηχσλ Ο.Θ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη εκπνδίσλ. 

1.3 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ επηθαλεηαθψλ, 

ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ. 

1.4 Ζ ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, ζχκθσλα κε ηηο 

ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο. 

1.5 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ έξγνπ θαζαξνχ 

θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, πξντφληα εθζθαθψλ θ.ι.π. θαη ε 

απφδνζε , κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε 

θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα. 

1.6 Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ ζηα δηάθνξα 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή 

θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

1.7 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ ησλ Ο.Θ.Ω. 

δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ή επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη 

δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή 

επζχλε ησλ νπνίσλ ζα θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηψλ, ν Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. 

1.8 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα θαη εγθαηαζηάζεηο 

πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.9 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ αγσγψλ ή 

ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’ απηά εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.10 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε ηηο νηθείεο 

απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ θαη ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

1.11 Οη δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ιήςε ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 

θαη ηηο ηζρχνπζεο εγθπθιίνπο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΩ.Γ.Δ., κέηξσλ αζθαιείαο θαη εηδηθψλ 

πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ πεξηθξαγκάησλ θαη ζεκάησλ θσηεηλψλ ή κε. Δπίζεο 

νη δαπάλεο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε ιήςε πξνζζέησλ κέηξσλ αζθαιείαο θαη πξφζζεησλ 
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εηδηθψλ πξνεηδνπνηεηηθψλ θαη πξνζηαηεπηηθψλ πεξηθξαγκάησλ φπνπ απηά θξίλνληαη 

απαξαίηεηα ιφγσ ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ ησλ νδψλ, δειαδή νη δαπάλεο ησλ πξφζζεησλ 

θαηαζθεπψλ πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ θαηά ηηο ππνδείμεηο ησλ Αζηπλνκηθψλ Αξρψλ, θαη ηεο 

Τπεξεζίαο, πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηα έξγα, ησλ δηεξρνκέλσλ απφ ηα ζεκεία φπνπ θαηαζθεπάδνληαη απηά, ηε 

ξχζκηζε ηεο θπθινθνξίαο θαηά κήθνο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη γεληθά θάζε κέηξν πξνο απνηξνπή 

ηπρφλ αηπρεκάησλ. ηα κέηξα απηά πεξηιακβάλεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε, θαηά κήθνο ησλ 

έξγσλ θαη ζε ζεκαληηθά ηκήκαηα πξν θαη κεηά απφ απηά, θσηεηλψλ πηλαθίδσλ θαη ζεκάησλ 

(αλαιάκπνληεο θαλνί θ.ιπ.), ιεηηνπξγνχλησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο. 

1.12 Οη δαπάλεο ιήςεσο ζηνηρείσλ θαη ζπληάμεσο ζπκπιεξσκαηηθψλ κειεηψλ, φπσο θαη ε 

ζχληαμε ησλ Φ.Α.Τ., .Α.Τ., πξν ηεο ελάξμεσο ησλ εξγαζηψλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

θαηαζθεπήο, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ Δ..Τ. ηεο κειέηεο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. 

1.13    Οη δαπάλεο εηνηκφηεηαο επέκβαζεο ζπλεξγείνπ.  

1.14 Οη δαπάλεο ιήςεσο ζηνηρείσλ θαη ζπληάμεσο ηνπ κεηξψνπ ηνπ έξγνπ, φπσο απηφ 

πεξηγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν άξζξν ηεο Δ..Τ. 

2 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γηα Γεληθά Έμνδα 

(Γ.Δ.) γηα πάζεο θχζεο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη γηα Όθεινο απηνχ 

(Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε 

είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηέιε, ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, 

απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκψλ, θ.ι.π. γηα ηφθνπο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα 

δαπάλεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο αζθαιεηψλ, ηηο θάζε 

είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα πξφζζεηεο δαπάλεο 

ιφγσ δπζρεξεηψλ θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ 

θ.ι.π. θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα, απφ δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζην πνζνζηφ ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Σν πνζνζηφ απηφ, εληαίν γηα φιεο ηηο 

εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ έξγσλ, θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) σο 

πξνο ηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ  

3 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ Αλαδφρνπ 

επηβαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ.  

4      Αλαθέξεηαη ξεηά φηη ζηηο ηηκέο ηνπ Σηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε εηνηκφηεηαο γηα   

επέκβαζε ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αλαδφρνπ φηαλ απηφ δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία εληφο ηξηψλ 

σξψλ κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ, αθφκε θαη ζηα αββαηνθχξηαθα θαη αξγίεο.  

 



 7 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

ΤΓΡΔΤΗ   ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ 

ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΔΡΓΟ  : Απνθαηαζηάζεηο βιαβώλ 

ύδξεπζεο – πλδέζεηο 
ύδξεπζεο απνρέηεπζεο 2020 

ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

 

Άξζξν A.T. 1: Δπηζθεπή  πθηζηάκελνπ αγσγνύ ύδξεπζεο νπνηνπδήπνηε πιηθνύ ν 

νπνίνο έρεη ππνζηεί βιάβε γηα κήθνο επέκβαζεο έσο 3κ. (ΝΑΤΓΡ 

16.18Ν.1)  

  

Ζ επηζθεπή αθνξά αγσγνχο δηθηχνπ ΤΓΡΔΤΖ πνπ έρνπλ ππνζηεί βιάβε θαη δηαξξένπλ απφ 

νπνηαδήπνηε αηηία. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη φιεο νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο θαη ηα πιηθά θαη κηθξν-πιηθά (έζησ θαη αλ 

δε θαηνλνκάδνληαη ξεηά), γηα ηκήκα επηζθεπήο αγσγνχ ζε κήθνο έσο 3,0 κέηξα,  γηα ηελ εθζθαθή 

ηνπ νξχγκαηνο, ηπρφλ απαηηνχκελεο αληιήζεηο, ηελ επηζθεπή ηνπ αγσγνχ θαη ηε ζέζε ηνπ ζε 

ιεηηνπξγία, ηελ επαλεπίρσζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξψκαηνο ήηνη: ε πξνκήζεηα θαη 

ηνπνζέηεζε ηνπ αγσγνχ θαη ηπρφλ εηδηθψλ ζπλδέζκσλ - εμαξηεκάησλ, ε εθζθαθή νξχγκαηνο ζε 

έδαθνο γαηψδεο-εκηβξαρψδεο κε ηελ θνξηνεθθφξησζε θαη ηελ κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο 

κε απηνθίλεην γηα νπνηαδήπνηε απφζηαζε, έσο ηνλ ρψξν απφξξηςήο ηνπο, ε πξνζαχμεζε γηα ηελ 

ηπρφλ χπαξμε αγσγψλ ΟΘΩ, ε πξνκήζεηα ηεο άκκνπ, ε κεηαθνξά ηεο ζην ρψξν ηνπ έξγνπ θαη ν 

εγθηβσηηζκφο ηνπ αγσγνχ κε απηήλ, ε πξνκήζεηα ηνπ αλαγθαίνπ ζξαπζηνχ πιηθνχ ιαηνκείνπ ηεο 

ΠΣΠ Ο-155 ε κεηαθνξά ηνπ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε επαλεπίρσζε θαη ζπκπχθλσζε θάζε είδνπο 

νξπγκάησλ κε ην ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ ηεο ΠΣΠ 0-155, θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ νδνζηξσκάησλ 

ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε (κε αζθαιηηθφ πάρνπο 7 εθαη. ή ζθπξφδεκα πάρνπο 15 εθαη.). Ζ θνπή ησλ 

αζθαιηηθψλ ζηξψζεσλ ή ησλ ππαξρνπζψλ ζηξψζεσλ απφ ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά κε 

αξκνθφπηε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

Ζ επηζθεπή θαη ε ζχλδεζε ησλ αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε 

ζπλδέζκσλ κε ειεθηξνκνχθεο ελψ ε επηζθεπή ησλ αγσγψλ απφ θάζε άιιν πιηθφ ζα γίλεηαη κε 

αλνμείδσην ζχλδεζκν επηζθεπήο – ζπλδέζεσο. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε αγσγνχ απφ PVC κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί καλζφλ επίζεο απφ PVC.  

Ζ ρξήζε αληιηψλ δελ πιεξψλεηαη ηδηαίηεξα, ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθζθαθήο, φζν θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο θαη κέρξη ηεο απνπεξάησζεο απηψλ, εθηφο 

αλ πξνβιέπεηαη άιισο ζηελ κειέηε. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ζπνξαδηθέο αληηζηεξίμεηο ησλ παξεηψλ ηνπ νξχγκαηνο (αλ 

απαηηνχληαη), φπσο θαη αληηζηεξίμεηο αγσγψλ εληφο ηνπ νξχγκαηνο, ε κφξθσζε ησλ παξεηψλ θαη 

ηνπ ππζκέλα ηνπ νξχγκαηνο ζηηο απαηηνχκελεο δηαηνκέο, ε αλαπέηαζε, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θαη ηα 

κέζα εθζθαθήο, θαζψο θαη ηα ηπρφλ απαξαίηεηα δάπεδα εξγαζίαο. Σέινο ζηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη 

νη θάζε είδνπο πιάγηεο κεηαθνξέο (νξηδφληηεο ή θαηαθφξπθεο). 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη ε ηνπνζέηεζε νπνηαδήπνηε είδνπο εηδηθνχ ηεκαρίνπ (ηαπ, 

χςηινλ, ζακάξη, θακπχιε θιπ). 

 

ε πεξίπησζε πνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο δε γίλεηαη απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο κε 

αζθαιηηθφ ή ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη πεξηθνπή ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά 20%.  

 

Σηκή αλά ηεκ. 

 

1.1. Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ63 έσο Φ110 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 200,00 € (Οινγξάθσο) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΤΡΩ 

 

1.2. Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ125 έσο Φ160 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 220,00 € (Οινγξάθσο) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΔΙΚΟΙ ΔΤΡΩ 

 

1.3. Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ175 έσο Φ225 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 250,00 € (Οινγξάθσο) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ 

 

1.4. Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ225 έσο Φ315 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 280,00 € (Οινγξάθσο) : ΓΙΑΚΟΙΑ ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ 
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Άξζξν A.T. 2: Πξόζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ επηζθεπή πθηζηάκελνπ αγσγνύ 

ύδξεπζεο νπνηνπδήπνηε πιηθνύ ν νπνίνο έρεη ππνζηεί βιάβε ζην 

ηκήκα αγσγνύ  πνπ ππεξβαίλεη ηα 3κ. (ΝΑΤΓΡ 16.18Ν.2) 

  

Πξφζζεηε απνδεκίσζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε αγσγνχ ζην ηκήκα πέξαλ ησλ 3.00 κ. 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη πιηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ΑΡΘΡΟ 1 ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ θαη ηε ζχλδεζε ηνπ κε ηνλ πθηζηάκελν αγσγφ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη : 

Ζ ζχλδεζε ησλ αγσγψλ απφ πνιπαηζπιέλην ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε ρξήζε ζπλδέζκσλ κε 

ειεθηξνκνχθεο ελψ ε επηζθεπή ησλ αγσγψλ απφ θάζε άιιν πιηθφ ζα γίλεηαη κε αλνμείδσην 

ζχλδεζκν επηζθεπήο – ζπλδέζεσο. Δηδηθά, ζηελ πεξίπησζε αγσγνχ απφ PVC κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί καλζφλ επίζεο απφ PVC. 

ε πεξίπησζε πνπ, κεηά απφ έγθξηζε ηεο ππεξεζίαο δε γίλεηαη απνθαηάζηαζε νδνζηξψκαηνο κε 

αζθαιηηθφ ή ζθπξφδεκα ζα γίλεηαη πεξηθνπή ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά 20%.  

 

Σηκή αλά κέηξν κήθνπο  

 

2.1 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ63 έσο Φ110 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 40,00 € (Οινγξάθσο) : ΑΡΑΝΣΑ ΔΤΡΩ 

2.2 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ125 έσο Φ160 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 50,00 € (Οινγξάθσο) : ΠΔΝΗΝΣΑ ΔΤΡΩ 

2.3 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνχ Φ175 έσο Φ225 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 80,00 € (Οινγξάθσο) : ΟΓΓΟΝΣΑ ΔΤΡΩ 

2.4 Γηα δηάκεηξν πθηζηακέλνπ αγσγνύ Φ225 έσο Φ315 

ΔΤΡΩ (Αξηζκεηηθά) : 100,00 € (Οινγξάθσο) : ΔΚΑΣΟ ΔΤΡΩ 

 

 

AΡΘΡΟ 3ν   

Δπηζθεπή κε αληηθαηάζηαζε παξνρήο ύδξεπζεο (ΝΑΤΓΡ 16.18Ν.3) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε βιάβε αθνξά πθηζηάκελε πδξνιεςία ε επηζθεπή ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφ ην ζεκείν πδξνιεςίαο κέρξη ην πδξφκεηξν ηνπ θαηαλαισηή.H παξνρή ζα 

ηνπνζεηείηαη ζε βάζνο ηνπιάρηζηνλ 50 εθαηνζηά.    

Γηα ηελ θαηαζθεπή – αληηθαηάζηαζε κηαο πιήξνπο πδξνιεςίαο (παξνρήο) λεξνχ, ζε αγσγνχο 

νπνηνπδήπνηε πιηθνχ αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο, ζπλδεφκελε ζε αγσγφ χδξεπζεο νηαζδήπνηε 

δηακέηξνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαζίεο, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο επηβαξχλζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ θαη 

εηδηθφηεξα: 

1. Ζ εθζθαθή, απνθάιπςε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο, ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο γηα ηε 

δηέιεπζε ηεο πδξνιεςίαο, ε θαζαίξεζε ή μεηξχπεκα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ θξεαηίνπ ηνπ 

πδξνκέηξνπ θαη ε απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

2. Ζ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζηεγαλή ζχλδεζε θαη δνθηκαζία ηνπ ζσιήλα ηεο πδξνιεςίαο  απφ 

πνιπαηζπιέλην 3εο γεληάο, θαη ζπγθεθξηκέλα ειεθηξνζπγθνινχκελε ζέιια παξνρήο Φ20x1/2 κε 

ελζσκαησκέλν εηδηθφ θνπηηθφ κεράλεκα γηα ην ηξχπεκα ηεο ζσιήλαο(εθφζνλ ν θεληξηθφο αγσγφο 

είλαη απφ πνιπζαηζπιέλην), ειεθηξνκνχθα Φ20, ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ δηαηνκήο Φ20 ξαθφξ 

Φ20x1/2 (αξζεληθφ) θαη δηαθφπηεο πδξνκέηξνπ ζθαηξηθφο ½ , ξαθφξ πδξνκέηξνπ (2) θαη δηπιφο 

ζχλδεζκνο Φ20. ηελ πεξίπησζε πνπ ν θεληξηθφο αγσγφο είλαη άιινπ πιηθνχ εθηφο απφ 

πνιπαηζπιέλην, ζα ηνπνζεηείηαη αλάινγνο κε ην πιηθφ δσζηήξαο. 

Όια ηα πξναλαθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο πηέζεσο θαη πηέζεσο δνθηκαζίαο 

ηνπιάρηζηνλ φζν ε ζσιήλα χδξεπζεο πξνο ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε πδξνιεςία, δειαδή 16 Atm θαη 

ζα είλαη ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε φζα 

αλαθέξνληαη ζηελ αληίζηνηρε Σ.Π. ηεο κειέηεο. Ζ δνθηκαζία ηεο πδξνιεςίαο ζα γίλεηαη πξηλ ηελ 

επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο. 

3. Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν θαη ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ θαη 

ηεο παξνρήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 
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4. Ζ επαλαζχλδεζε ηνπ πδξνκέηξνπ ηνπ θαηαλαισηή πνπ βξίζθεηαη ζε επηηνίρεηα βάζε ή ζε εηδηθά 

θαηαζθεπαζκέλε εζνρή ζηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν ή ζε  πθηζηάκελν θξεάηην θάζε ηδηνθηεζίαο κε ηε λέα 

παξνρή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ απαξαίηεησλ πιηθψλ θαη εξγαζηψλ.   

5. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο κε αζθαιηηθφ ή ζθπξφδεκα ή πιάθεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ην 

ίδην πιηθφ πνπ ππήξρε πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο παξνρήο. 

6. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηα ίδηα πιηθά (ζθπξφδεκα θαη πιάθεο).  

Όια ηα πξναλαθεξφκελα  πιηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 

9001 ή 9002 θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο. 

Γηα έλα ηεκάρην κηάο πιήξνπο πδξνιεςίαο ύδξεπζεο ζε αγσγνύο από πνιπαηζπιέλην, 

αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο ζε αγσγφ νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ 

άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

Σηκή κνλάδνο : 

ΔΤΡΩ :  Δθαηόλ νγδόληα                                                                                  (180,00 € ) 

 

 

Άξζξν A.T. 4 

Καηαζθεπή κεκνλσκέλεο παξνρήο (πδξνιεςίαο) ύδξεπζεο 

Γηα ηελ αλαζεώξεζε ( ΤΓΡ 6081.1  30% - ΤΓΡ 6069 30% - ΤΓΡ 6623 30% - ΟΓΟ  4521.Β 

10%) 

Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο πιήξνπο παξνρήο (πδξνιεςίαο) λεξνχ αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο, 

ζπλδεφκελε ζε αγσγφ χδξεπζεο νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα 

απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαζίεο. Δηδηθφηεξα: 

1. Ζ εθζθαθή, απνθάιπςε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ χδξεπζεο, ε δηάλνημε νπήο θαηάιιειεο 

δηακέηξνπ ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ κε εηδηθφ θνπηηθφ κεράλεκα, κε ηξφπν ψζηε λα κε δεκηνπξγείηαη 

βιάβε ζηνλ αγσγφ, ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο γηα ηε δηέιεπζε ηεο πδξνιεςίαο, ε θαζαίξεζε ή 

μεηξχπεκα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ θξεαηίνπ ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ε απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ 

εθζθαθήο.  Δπηζεκαίλεηαη φηη ην βάζνο ηνπνζέηεζεο ηεο πδξνιεςίαο ζε φιν ην κήθνο ηεο ζα είλαη 

ηνπιάρηζηνλ 50 εθαη. απφ ηελ ηειηθά δηακνξθσκέλε ζηάζκε ηνπ εδάθνπο. 

2. Ζ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζηεγαλή ζχλδεζε θαη δνθηκαζία ηνπ ζσιήλα ηεο πδξνιεςίαο θαη 

φισλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ δειαδή δσζηήξαο εηδηθνχ ηχπνπ, ζθαηξηθφο δηαθφπηεο πεηαινχδα, 

ζσιήλαο πνιππξνππιαηλίνπ θαη δηαθφπηεο πδξνκέηξνπ ζθαηξηθφο πεηαινχδα, καζηφ, ξαθφξ  θιπ. 

ζε αγσγνχο απφ PVC, θαζψο ειεθηξνζπγθνινχκελε ζέιια, κε ελζσκαησκέλν εηδηθφ θνπηηθφ 

κεράλεκα γηα ην ηξχπεκα ηεο ζσιήλαο, ζσιήλαο πνιπαηζπιελίνπ δηαηνκήο Φ20 θαη δηαθφπηεο 

πδξνκέηξνπ ζθαηξηθφο πεηαινχδα θιπ. γηα αγσγνχο απφ πνιπαηζπιέλην 3εο γελληάο, φπσο 

ιεπηνκεξεηαθά πεξηγξάθνληαη ζηηο Σ.Π. 

Όια ηα πξναλαθεξφκελα πιηθά ζα πξέπεη λα είλαη νλνκαζηηθήο πηέζεσο θαη πηέζεσο δνθηκαζίαο 

ηνπιάρηζηνλ φζν ε ζσιήλα χδξεπζεο πξνο ηελ νπνία ζπλδέεηαη ε πδξνιεςία, ηεο απνιχηνπ 

εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο. Οη εξγαζίεο ζα εθηειεζηνχλ ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη ζηελ 

αληίζηνηρε Σ.Π. ηεο κειέηεο.  

3. Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν θαη ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ θαη 

ηεο παξνρήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ιαηνκείνπ (3Α) ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

4. Σελ ηνπνζέηεζε ηνπ πδξνκέηξνπ ζηελ εηδηθά θαηαζθεπαζκέλε εζνρή ζηνλ εμσηεξηθφ ηνίρν θάζε 

ηδηνθηεζίαο ή ζηελ εηδηθή βάζε πνπ γίλεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Τπεξεζίαο  ή ζην ηππνπνηεκέλν θξεάηην ζχλδεζεο παξνρήο ηεο χδξεπζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αμίαο ηνπ θξεαηίνπ θαη θάζε πιηθνχ – κηθξνυιηθνχ έζησ θαη αλ δελ 

θαηνλνκάδεηαη ξεηά.   

5. Ζ απνθαηάζηαζε ηεο ηνκήο κε αζθαιηηθφ ή ζθπξφδεκα ή πιάθεο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κε ην 

ίδην πιηθφ πνπ ππήξρε πξηλ ηελ θαηαζθεπή ηεο παξνρήο. 

6. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηα ίδηα πιηθά (ζθπξφδεκα θαη πιάθεο).  

7. ηελ ηηκή ηεο παξνρήο δελ πεξηιακβάλεηαη ην πδξφκεηξν θαη ην θνιεθηέξ (εάλ ρξεηαζηεί), ηα 

νπνία ζα ρνξεγνχληαη ζηνλ αλάδνρν απφ ηε ΓΔΤΑΖ . 



 10 

Σα πξναλαθεξφκελα πιηθά πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ εηαηξίεο πηζηνπνηεκέλεο θαηά ISO 9001 ή 

9002 θαη λα θέξνπλ ηελ ζήκαλζε πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνπο αληίζηνηρνπο θαλνληζκνχο. 

 

Γηα έλα ηεκάρην κηάο πιήξνπο θαηαζθεπήο κεκνλσκέλεο παξνρήο ύδξεπζεο, 

αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο ζε αγσγφ νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ 

άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ, κεηά ηεο εξγαζίαο ηνπνζέηεζεο ηνπ πδξνκέηξνπ θαη ηνπ θνιιεθηέξ εάλ 

ρξεηαζηεί. 

Σηκή κνλάδνο : 

ΔΤΡΩ :  Γηαθόζηα                                                                                  ( 200,00 € ) 

 

 

Άξζξν A.T. 5 

Καηαζθεπή κεκνλσκέλεο απνρέηεπζεο 

Γηα ηελ αλαζεώξεζε ( ΤΓΡ 6081.1  20% - ΤΓΡ 6711.1 40% - ΤΓΡ 6068 30% - ΟΓΟ  

4521.Β 10%) 

Γηα ηελ θαηαζθεπή κηαο πιήξνπο παξνρήο αθαζάξησλ, αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο ζε αγσγφ 

νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη εξγαζίεο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο εξγαζίεο  πνπ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 1 ηνπ παξφληνο 

Σηκνινγίνπ θαη εηδηθψηεξα: 
1. Ζ εθζθαθή, απνθάιπςε ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ απνρέηεπζεο, ε δηάλνημε νπήο θαηάιιειεο 

δηακέηξνπ ζηνλ θεληξηθφ αγσγφ, κε εηδηθφ θνπηηθφ εξγαιείν, απαγνξεπνκέλεο ηεο ρξήζεο 

θινγίζηξνπ, ε εθζθαθή ηνπ νξχγκαηνο γηα ηε δηέιεπζε ηεο παξνρήο, ε θαζαίξεζε ή 

μεηξχπεκα ηνπ πεδνδξνκίνπ θαη ηνπ ηπρφλ ππάξρνληνο θξεαηίνπ ηεο παξνρήο επί ηνπ 

πεδνδξνκίνπ θαη ε απνθνκηδή ησλ πξντφλησλ εθζθαθήο. 

2. Ζ πξνκήζεηα, ηνπνζέηεζε, ζηεγαλή ζχλδεζε θαη δνθηκαζία ηνπ ζσιήλα ηεο παξνρήο απφ 

ζσιήλεο Φ160 πνιπαηζπιελίνπ HDPE ή πνιππξνππιελίνπ δηπινχ δνκεκέλνπ ηνηρψκαηνο θαη 

φισλ ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ (εκηηαπ, εηδηθφ εμάξηεκα ζχλδεζεο, θακπχιεο, πιηθά-εξγαζία 

ζπλδεζεο θιπ.), ε εξγαζία γηα ηε ζηεγαλή ζχλδεζε ηεο παξνρήο ζην θξεάηην θαη ζηνλ αγσγφ 

αθαζάξησλ θαη θάζε άιιε εξγαζία θαη πιηθφ πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζρέδηα θαη ηελ 

Πξνδηαγξαθή, ή πνπ ηπρφλ ζα απαηηεζνχλ ιφγσ ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, γηά ηελ πιήξε θαη 

ζηεγαλή εγθαηάζηαζε ηεο παξνρήο. 

3. Ο εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν θαη ε επίρσζε ηνπ νξχγκαηνο ηνπ θεληξηθνχ αγσγνχ 

θαη ηεο παξνρήο κε ζξαπζηφ πιηθφ ηεο ΠΣΠ Ο150 ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο. 

4. Ζ θαηαζθεπή ή ηνπνζέηεζε ηνπ εγθεθξηκέλνπ θξεαηίνπ ζχλδεζεο παξνρήο ηεο 

απνρέηεπζεο, απφ πιαζηηθφ (ηακπνπξέην απφ πνιπαηζπιέλην ή πνιππξνππιέλην- φρη 

ηδηνθαηαζθεπή) έηνηκνπ γηα ιεηηνπξγία κε δηακφξθσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ θαη ηηο ζσιελψζεηο 

θνξκνχ Φ160 ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα ηεο κειέηεο, ζην πεδνδξφκην ή κέζα ζηελ ηδηνθηεζία 

(ζηνλ αθάιππην ρψξν) ή ζηελ άθξε ηνπ δξφκνπ, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο επί ηφπνπ 

νδεγίεο ηεο Δπίβιεςεο. Κφλν κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηελ Δπίβιεςε ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο 

κπνξεη λα θαηαζθεπαζηεί θξεάηην ζχλδεζεο απφ άνπιν ζθπξφδεκα. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη δπλαηή ε θαηαζθεπή θξεαηίνπ γηα ηε ζχλδεζε ηεο παξνρήο ηεο 

απνρέηεπζεο θαη ππάξρεη έγγξαθε έγθξηζε ηεο Τπεξεζίαο ζα αθαηξείηαη ην 40% ηεο ηηκήο ηεο 

παξνρήο. 

5. Ζ πξνκήζεηα θαη πιήξεο ηνπνζέηεζε επί ηνπ θξεαηίνπ, ζηεγαλνχ θαιχκκαηνο θξεαηίνπ 

παξνρήο απφ ειαηφ ρπηνζίδεξν, ηεο απνιχηνπ εγθξίζεσο ηεο Τπεξεζίαο, θαηά ηα ινηπά 

ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα θαη ηηο πξνδηαγξαθέο. 

6. Ζ απνθαηάζηαζε ηνπ πεδνδξνκίνπ κε ηα ίδηα πιηθά (ζθπξφδεκα θαη πιάθεο), θαη ε ηειηθή 

δηεπζέηεζε ηνπ θξεαηίνπ ψζηε λα ππάξρεη άξηζηε πξνζαξκνγή ηνπ κε ην πεδνδξφκην ή γεληθά 

ηνλ πεξηβάιινληα απηνχ ρψξν. 

Ρεηά αλαθέξεηαη φηη ζηελ ηηκή ηνπ παξφληνο άξζξνπ ηνπ ηηκνινγίνπ πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

θαζαίξεζε ησλ ηπρφλ πθηζηακέλσλ αγσγψλ θαζψο θαη ε θαζαίξεζε πθηζηακέλσλ εμσηεξηθψλ 

δηαθιαδψζεσλ. 

Γηα έλα ηεκάρην κηαο πιήξνπο παξνρήο αθαζάξησλ, αλεμάξηεηα απφ ην κήθνο ηεο ζε αγσγφ 

νηαζδήπνηε δηακέηξνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν ηνπ Σηκνινγίνπ. 

 

Σηκή κνλάδνο : 
ΔΤΡΩ : Σξηαθόζηα εβδνκήληα                                                                     (370,00 € ) 
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