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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Ι.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 
 

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 
όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές 
μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και 
όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 
Δημοπράτησης. 

 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 
μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 
χρησιμοποίησης ή μη μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή 
λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές μονάδος αυτές, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 
εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων. 

 

1.1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 
μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 
απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 
ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

 

 Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 
πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους 
απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 
τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) 
και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου χώρου 
από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 



 

 

 

    

  

 

δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κλπ), νυκτερινής 
απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 
τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 
των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και 
μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 
κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (με ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθμισης αυτών, 
ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, 
ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  
καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους 
μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν 
προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο 
εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους 
όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ 
όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών 
(σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η κατασκευή των 
υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτούμενου κατά 
περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 
των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 
στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 
καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο 

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 
δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 
μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 
καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την 
λήψη των απαιτούμενων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων 



 

 

 

    

  

 

κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 
της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, 
ποταμών, ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 
κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 
σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

 

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 
‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης  
(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού 
και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο 
του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 
τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 
οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 
ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, 
οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 
ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.1.12 Οι δαπάνες προμήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και 
τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 
ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 
ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

  Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη 
των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων δημοπράτησης. 

 

1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού 
που οφείλονται: 

 

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

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 
εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 
φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, 
εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 
προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 
ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχημάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 
άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 

 



 

 

 

    

  

 

1.1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις θέσεις 
εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρμόδιες Αρχές  

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 
και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 
περίφραξη  των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του 
κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 
προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω 
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη 
αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

 

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών 
αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή 
των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές 
κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 
εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 
υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας 
[ΟΚΩ]), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, 
καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας 
και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και 
παραγωγής του αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 
έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 
δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 
σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

  

1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 
περιλαμβάνονται στη μελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία. 

 

1.1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία  των εντοπιζόμενων με 
ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   

 

1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 
κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και διευθετήσεων για 
την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα 
κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται 
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για 



 

 

 

    

  

 

την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 
εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 
του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 
εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής 
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν 
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 
εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη 
για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι 
περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 

 

1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 
είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 
την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 
ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των 
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε 
υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

1.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισμού και υλικών  κατασκευής του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από 
ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση, περιβαλλοντική 
αποκατάσταση μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Έργου), καθώς και οι δαπάνες  
εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων 
εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, 
κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των 
χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους 
δημοπράτησης. 

 

1.1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή 
ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης 
(πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως 
αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

 

1.1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 
κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιάτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 



 

 

 

    

  

 

1.1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 
Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 
μελέτες ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

 

1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 
Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου 
στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες, στους 
περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν 
προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

 

1.1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι 
υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 
όρους δημοπράτησης του Έργου. 

 

1.1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 
αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 
εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

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

  

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να 
αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

 

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

 

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως βάρη, κρατήσεις ή 
υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόρων, 
δασμών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, προμηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών 
εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και 
το προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των 
εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τα οποία 
περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του 
Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 



 

 

 

    

  

 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων εκτέλεσης 
εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών  εγκαταστάσεων για τη διασφάλιση 
λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης 
και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους 
δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση του 
έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό  και σύμφωνα με 
τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ. 
γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και 
αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις τροποποιήσεις, εφόσον 
δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και 
Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 
(10) Για εγγυητικές. 
(11) Ασφάλισης του έργου. 
(12) Προσυμβατικού σταδίου. 
(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 
(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών εγκαταστάσεων, 

χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν κατά την πορεία 
των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για 
μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες 
από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 
οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει τη χρήση 
των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των εγκεκριμένων 
Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση μόνιμης και 
αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης 
θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανηγμένες 
περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό 
προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 
δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  
(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 
(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση αυτοκινήτων 
(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού  
(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 
(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 
(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 
(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος  έδρας 

επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 
 

1.3 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του 
Έργου. 

 

1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 
παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα με 
τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν 



 

 

 

    

  

 

να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το 
ακόλουθο παράδειγμα: 

 

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 
PVC, GRP κλπ 

 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 
υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 
κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σε 
μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

 

     DN / DM  

 

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν Τιμολόγιο. 

   

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα 
διάμετρος. 

 

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

 

 

 
  



 

 

 

    

  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓΟ  : Ολοκλήρωση δικτύων ύδρευσης στην 
περιοχή Ηλιούπολης 

 
ΙΙ. ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 
 
AΡΘΡΟ 1ο  
Αγωγοί ύδρευσης από πολυαιθυλένιο ΡΝ 16 Atm κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
 

Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας) 

Κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου αγωγού ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, για τη μεταφορά πόσιμου νερού,  PE100, MRS10, ονομαστικής πίεσης 
λειτουργίας ΡΝ, 16 Atm,  σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε 
συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε 
βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια  της Υπηρεσίας. Οι σωλήνες ΡΕ 
φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των οποίων και η 
καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό 

Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαμβάνονται η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή 
αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και 
των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ, η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου 
των σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα, η προσέγγιση 
των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με 
εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του 
δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές, η προμήθεια, προσκόμιση επί 
τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Συμπεριλαμβάνονται επίσης όλα τα ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο ίδιας κατηγορίας και πίεσης  που θα 
απαιτηθούν (ταυ, καμπύλες, συστολές κλπ) για τη διαμόρφωση του αγωγού. 

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

 

Συγκεκριμένα στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται  : 
Η προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά των σωλήνων από πολυαιθυλένιο PE με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, για τη μεταφορά πόσιμου νερού,  PE100, MRS10, ονομαστικής πίεσης λειτουργίας ΡΝ, 
16 Atm, και των αντίστοιχων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης από πολυαιθυλένιο ίδιας κατηγορίας και 
πίεσης, επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή των και η προσέγγισή τους μέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους 
στο έργο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και το κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του 
προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης. Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες 
πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 9002 και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους 
αντίστοιχους κανονισμούς. 

1. H τοποθέτηση, σύνδεση, των αγωγών συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης 
και καμπυλών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) και δοκιμασία σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή. Επίσης περιλαμβάνονται οι αγκυρώσεις των αγωγών (σώματα αγκύρωσης), από 
σκυρόδεμα ή από οποιοδήποτε υλικό κριθεί δόκιμο, πάντα μετά και από έγκριση της Υπηρεσίας. 

2.  Η τυχόν χρησιμοποίηση ξυλοτύπου . 

3. Προσωρινή έμφραξη των άκρων του αγωγού όπου και οσάκις απαιτηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, κατά 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 



 

 

 

    

  

 

4. Η λήψη μέτρων προστασίας για αποφυγή ζημιών στον αγωγό από τυχόν πλημμύρες, καταπτώσεις, 
κλπ. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού και γενικά του όλου έργου, 
από τις τυχόν ζημιές που θα υποστεί, λόγω μη λήψεως των απαραίτητων μέτρων προστασίας του. 

5. Ο καθαρισμός του αγωγού, μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από τυχόν χώματα, άλλα υλικά, 
σκουπίδια, κ.λ.π. ώστε αυτός να είναι έτοιμος για λειτουργία. 

6. Γενικά οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για την έντεχνη, 
ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία του αγωγού και γενικότερα του όλου έργου και αν ακόμη δεν 
αναφέρεται παραπάνω είτε στο Γενικό μέρος του Τιμολογίου, στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας. 

Ειδικότερα στο παρόν άρθρο κατασκευής του αγωγού, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, περιλαμβάνεται : 
 
 1. Η αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτούμενων ερευνών (ερευνητικών τομών και 
γεωτρήσεων), τόσο για τη γνώση της φύσεως του εδάφους, όσο και τον εντοπισμό της θέση και το είδος των 
αγωγών Ο.Κ.Ω. και τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης των υφιστάμενων αγωγών της Δ.Ε.Υ.Α.Η., που 
πρόκειται να συναντηθούν, με εκσκαφές δια χειρών ή με οποιοδήποτε μέσο και η ανασχεδίαση της όδευσης 
του αγωγού οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, στα πλαίσια της μελέτης εφαρμογής, λαμβανομένων υπόψιν 
όλων των τυχόν συναντομένων εμποδίων και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τ.Π. καθορίζεται, σύμφωνα και 
με τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι εργασίες και δαπάνες εκτελέσεως αυτών, που λεπτομερώς αναφέρονται 
παρακάτω : 

 
α) Οι απαραίτητες τοπογραφικές εργασίες για την εγκατάσταση των αναγκαίων σταθερών αφετηριών, 
τη χάραξη του αγωγού, την πλήρη υψομετρική και οριζοντιογραφική τοποθέτηση και εξασφάλιση 
αυτού, και τον έλεγχο προ και μετά την κατασκευή του κ.λπ. 
 
β) Η με το κατάλληλο ειδικό μηχάνημα (ασφαλτοκόπτη με τροχό) χάραξη και τομή οδοστρώματος, στη 
θέση που θα πραγματοποιηθεί η εκσκαφή του ορύγματος για την κατασκευή του αγωγού, με επιμέλεια 
και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός του υπολοίπου εκτός ορίων ορύγματος 
οδοστρώματος και η τυχόν κατάπτωση μέρους αυτού, η τομή τυχόν κρασπεδορείθρων πεζοδρομίων και 
γενικά κάθε τομή τυχόν εμποδίων που πρέπει να προηγηθεί πριν από την εκσκαφή των ορυγμάτων ή 
στοών. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
Επίσης η καθαίρεση και αποσύνθεση οιουδήποτε είδους οδοστρώματος σε οιοδήποτε πάχος ή έκταση 
απαιτείται. 
 
γ) Η εκσκαφή των ορυγμάτων οιασδήποτε ποσότητας, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης 
οδικού άξονα υπό κυκλοφορία επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού 
(γαιώδους, ημιβραχώδους, βραχώδους) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών μέχρι των πλέον 
σταθερών και ανθεκτικών πετρωμάτων γρανιτικών ή κροκαλοπαγών) και των εκσκαφών τυχόν 
υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων ή στρώσεων από σκυρόδεμα οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης 
δυσχέρειας, με πλάτος ορυγμάτων το απαραίτητο για την ασφαλή και έντεχνο κατασκευή του αγωγού, 
όχι μικρότερο όμως του πλάτους του προσδιοριζομένου στα τυπικά σχέδια ανά διατομή οιουδήποτε 
βάθους σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  
Η εκσκαφή ορυγμάτων, όπως αναφέρεται παραπάνω, θα γίνεται με οποιοδήποτε τρόπο δια χειρών ή 
εργαλείων ή μηχανημάτων οιουδήποτε είδους και ισχύος, της απολύτου εκλογής του αναδόχου, εν 
ξηρώ ή με υπόγεια νερά βάθους μέχρι 30 cm, με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση. Στην 
τιμή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη για την εκσκαφή και τοποθέτηση του αγωγού κάτω από 
υφιστάμενους αγωγούς κοινής ωφέλειας με όλες τις δυσκολίες που συνεπάγεται και τις εργασίες που 
απαιτούνται για την ασφαλή και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. Στην τιμή περιλαμβάνονται η 
μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να 
είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση ανάλογα  με τον τρόπο και 
τα μέσα εκσκαφής καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η 
αποξήλωση υφιστάμενων παλιών αγωγών αποχέτευσης που βρίσκονται στη διαδρομή του αγωγού 
εφόσον αυτό υποδειχθεί από την επίβλεψη. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες 
μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). Κατά δε τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές. 



 

 

 

    

  

 

 
Οι δαπάνες της εκσκαφής, της τυχόν εξυγιάνσεως του πυθμένα και οι δαπάνες κατασκευής του 
στραγγιστηρίου που πιθανόν θα απαιτηθεί, (στραγγιστήριο-φίλτρο από αμμοχάλικο, διάτρητοι 
τσιμεντοσωλήνες μέσα σε αμμοχάλικο, εξυγιαντική στρώση σκυροδέματος εφόσον απαιτούνται κλπ.), 
όπως επίσης και οι τυχόν αντλήσεις που θα απαιτηθούν κατά την εξέλιξη των εργασιών, συμβατικώς 
συμπεριλαμβάνονται στην παρούσα τιμή μονάδος του αγωγού, σε όση τυχόν έκταση ποσότητας ήθελε 
εμφανισθεί η ανάγκη τέτοιων εργασιών. Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη 
διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και 
μέχρι της αποπεράτωσης αυτών. 
Η κατασκευή του στραγγιστηρίου και η έκταση που θα πρέπει να κατασκευαστεί, θα γίνει μετά από 
σχετική έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ, όπως και η προσαύξηση 
τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό 
συνθήκες στενότητος χώρου. 
 
δ) Αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος δια χρήσεως οποιουδήποτε καταλλήλου υλικού και των 
οιωνδήποτε τυχόν απαιτούμενων εξαρτημάτων σε οποιαδήποτε έκταση ήθελε απαιτηθεί για την ασφαλή 
εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική κρίση και εκτίμηση του αναδόχου, ο οποίος 
αναλαμβάνει με την προσφορά του αυτή την αποκλειστική ποινική και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα 
ή ζημιά που θα γίνει στο προσωπικό, στο έργο και σε κάθε τρίτο. Πάντως, εφόσον διαπιστωθεί από την 
Υπηρεσία ότι απαιτείται αντιστήριξη των πρανών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί με 
τις σχετικές έγγραφες εντολές της Υπηρεσίας. 
Σαφώς αναφέρεται ότι στην παρούσα τιμή του τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε δαπάνη που θα 
απαιτηθεί για την ειδική αντιστήριξη που κρίνεται αναγκαία ιδιαίτερα στο τμήμα του αγωγού 
ακαθάρτων που θα τοποθετηθεί σε μεγάλο βάθος με χρήση μεταλλικών πετασμάτων ενδεικτικού τύπου 
KRINGS, ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές 
επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η 
τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται ταυτόχρονα με την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους 
ταυτόχρονα με την επίχωση του ορύγματος. Επίσης περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτηθησόμενες 
δαπάνες για τυχόν ερευνητικές εργασίες ή μελέτες που είναι απαραίτητες για την χρησιμοποίηση αυτών 
των αντιστηρίξεων. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμους κ.λ.π.) για την πλήρη κατασκευή 
της αντιστήριξης η φθορά, η προσκόμιση και αποκόμιση και οι μετακινήσεις από θέση σε θέση του 
εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης και η τυχόν απώλεια αυτών λόγω 
αδυναμίας αφαιρέσεως της αντιστήριξης για οποιοδήποτε λόγο. Επίσης στην τιμή μονάδος 
περιλαμβάνεται  η απασχόληση των πάσης φύσης απαιτουμένων μηχανημάτων για τη σταδιακή 
καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, 
την σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και δαπάνη για την πλήρη και 
έντεχνη περάτωση των εργασιών. 
 
ε) Οι αναγκαίες εργασίες προσωρινής ή μονίμου αντιστηρίξεως και υποστηρίξεως των παροδίων 
ακινήτων και των δικτύων ή εγκαταστάσεων των Οργανισμών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω.), 
είτε αυτοί διέρχονται εγκάρσια του σκάμματος, είτε διήκουν κατά μήκος αυτού, για την αποτροπή 
προκλήσεως ζημιών εξ αιτίας των έργων κατά την κατασκευή αυτών ή μετά από αυτή, όπως και η πριν 
από την επίχωση του σκάμματος κατασκευή ασφαλούς και κατά τις υποδείξεις της Υπηρεσίας ή του 
αρμοδίου Ο.Κ.Ω., μονίμου εγκιβωτισμού των αγωγών αυτών, όπως επίσης και η τυχόν αναγκαία 
προσωρινή μετάθεση και στη συνέχεια επανατοποθέτησή τους. 
Εφόσον είναι αναγκαία η οριστική μετάθεση των αγωγών ή καλυμμάτων ή φρεατίων των δικτύων 
Ο.Κ.Ω., αυτή εκτελείται υπό του αρμοδίου Οργανισμού, ή μετά από άδειά του, με μέθοδο που θα 
προκρίνει η Υπηρεσία και με δαπάνες του εργοδότη (Δ.Ε.Υ.Α.Η.), μετά από σχετική έγγραφη εντολή 
της Υπηρεσίας. 
 
στ) Αναπέταση, φορτοεκφορτώσεις και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφής από το βάθος του 
σκάμματος (ορύγματος ή στοάς) δι’ οιουδήποτε τρόπου και μέσου, της απολύτου εκλογής του 



 

 

 

    

  

 

αναδόχου και εναπόθεση αυτών σε οιανδήποτε θέση επιτρεπόμενη υπό της Αστυνομίας προς 
προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των πλεοναζόντων, προϊόντων εκσκαφών ή καταλοίπων των 
εργοταξίων, σε οιανδήποτε απόσταση μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της διαστρώσεως των 
προϊόντων εκσκαφών στους τόπους απορρίψεως, και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική 
Προδιαγραφή καθορίζεται. 
ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΘΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ – ΔΙΠΛΑ 
ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ. 

 
 
η) Αμμώδες υπόστρωμα εδράσεως των αγωγών, και εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο σύμφωνα με 
τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' με την προμήθεια, 
τη φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του 
έργου, μετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, την προσέγγιση, έκκριψη και 
διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγματα και την συμπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και 
των στρώσεων εγκιβωτισμού των σωλήνων από άμμο λατομείου μέχρι αρνήσεως. 
Η άμμος θα διαστρώνεται στον πυθμένα του χάνδακα σε όλο το πλάτος του και σε πάχος 10 εκ. για 
έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, και 15 εκ. για έδαφος βραχώδες. Η διάστρωση, ελαφρά συμπύκνωση 
και μόρφωση της άμμου θα γίνεται με επιμέλεια και τα τελικώς διαμορφούμενα υψόμετρα για έδραση 
των σωλήνων θα επιτευχθούν με ακρίβεια  +1 εκ. Η άμμος θα καλύπτει τον αγωγό σε ύψος 25 εκατ. 
πάνω από το ανωράχιο.  
 
Εφόσον απαιτείται και μετά από εντολή της Υπηρεσίας θα γίνεται εξυγιαντική στρώση με αμμοχαλικώδη 
υλικά η με θραυστό υλικό λατομείου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά 
τους επί τόπου, από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση 
καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
 
θ) Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος σήμανσης υπογείων δικτύων, χρώματος 
μπλέ, πλάτους περ. 30 cm, βάρους 70 gr/τρέχον μέτρο, και αντοχής σε εφελκυσμό 300 Kgr/μ.μ., στην 
προβλεπόμενη από τα σχέδια θέση. 
 
ι) Επαναπλήρωση των ορυγμάτων αγωγών και φρεατίων όπως περιγράφεται παρακάτω, και αναλυτικά 
στις σχετικές Τ.Π.: 
Πάνω από προκατασκευασμένους σωλήνες που δεν εγκιβωτίζονται σε σκυρόδεμα θα χρησιμοποιείται 
υλικό από άμμο λατομείου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων''. Στη τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις της 
άμμου, η έκκριψη, η διάστρωση συμμετρικά εκατέρωθεν, οι πλάγιες μεταφορές, το κοπάνισμα και η 
συμπύκνωση μέχρι αρνήσεως με εγκεκριμένα μέσα, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή τυχόν 
βλάβης στους αγωγούς. Η ζώνη του υλικού αυτού θα καλύπτει το ανωράχιο των αγωγών σε πάχος 
τουλάχιστον 0,25 μ.  
 
Πάνω από την άμμο η επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, θα γίνεται σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου 
απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά 
επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους 
του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
 
Στην ανωτέρω δαπάνη περιλαμβάνονται και η διάστρωση των τυχόν απαιτηθησομένων εξυγιαντικών 
στρώσεων με θραυστό υλικό λατομείου προς πλήρωση ενδεχομένων επί πλέον εκσκαφών, προς 



 

 

 

    

  

 

απομάκρυνση των ακατάλληλων εδαφικών στρωμάτων, για τη θεμελίωση του αγωγού και των 
συνδετηρίων τμημάτων αγωγών, μετά της διαβροχής, κυλινδρώσεως, τυπάνσεως και πάσης άλλης 
εργασίας ως αυτή αναφέρεται στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Ο βαθμός συμπιέσεως θα ελέγχεται 
από την Υπηρεσία με εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
 
ια) Πλήρης αποκατάσταση της τομής του ορύγματος που δημιουργήθηκε εξ αιτίας της εκσκαφής που 
αφορά το παρόν άρθρο του Τιμολογίου. 
 
Στην περίπτωση ασφαλτικού οδοστρώματος, περιλαμβάνονται οι δύο στρώσεις οδοστρωσίας (υπόβαση, 
βάση), ασφαλτική προεπάλειψη και  ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας και κάθε άλλη εργασία και υλικό 
που απαιτείται για την καλή, έντεχνη και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ εκτέλεση της εργασίας, όπως κατά τα 
λοιπά παρακάτω περιγράφεται, (για την πλήρη κατασκευή τους, περιλαμβανομένης κάθε είδους εργασίας 
και υλικού): 
 
1.Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια των αδρανών και του νερού 
διαβροχής, η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβρoxή 
και πλήρης συμπύκνωση του υλικού με τα κατάλληλα μηχανήματα, την απομάκρυνση των άχρηστων 
υλικών  καθώς και την δαπάνη των δοκιμών συμπύκνωσης. 
 
2.Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα 
αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 
υπόγεια έργα. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης 
συμπύκνωση του υλικού με τα κατάλληλα μηχανήματα, την απομάκρυνση των άχρηστων υλικών  καθώς 
και την δαπάνη των δοκιμών συμπύκνωσης. 
 
3.Ασφαλτική προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και 
υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". Στην τιμή 
περιλαμβάνονται η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, η διακίνηση 
των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο 
καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 
η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο διανομέα 
ασφάλτου (Federal) ή με οποιοδήποτε δόκιμο μέσο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η επαναθέρμανση του 
διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού 
επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης και κάθε 
άλλη απαιτούμενη δαπάνη (εργασία και υλικά) για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της υπόψη εργασίας. 
 
4.Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους κατ ελάχιστον 50 mm , σε υπόγεια και 
υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα 
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 
ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις 
κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η παραγωγή ή προμήθεια 
και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής 
του ασφαλτομίγματος, η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη 
συνθέσεως,  η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher ή με 
οποιοδήποτε δόκιμο μέσο της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, η σταλία των μεταφορικών μέσων, η κυλίνδρωση 
του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώστε να προκύψει η προδιαγραφόμενη 
επιφανειακή υφή και ομαλότητα και η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και 
εγκαρσίων ενώσεων για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί 
στη συναρμογή του νέου ασφαλτομίγματος με το υφιστάμενο στις παρυφές του ορύγματος. Στις τιμές 
μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 



 

 

 

    

  

 

 
Καμμία εργασία κατασκευής ασφαλτικού δεν θα εκτελείται προ της επιτυχούς εργαστηριακής έρευνας 
της προηγούμενης στρώσης. 
 
Στην περίπτωση που το υφιστάμενο οδόστρωμα είναι από σκυρόδεμα, αντί για τις εργασίες των 
παραγράφων 3 έως 4 που αναφέρονται παραπάνω, η αποκατάσταση θα γίνεται, μετά τις στρώσης 
υπόβασης και βάσης, με την κατασκευή στρώσης από σκυρόδεμα C20/25 πάχους 15 εκ ελαφρά 
οπλισμένου με ένα πλέγμα δομικό πλέγμα Τ188  #6/15 ή Φ8/20 με αρμούς διαστολής ανά 5,0 μ., βάθους 
τουλ. 8 εκ., είτε με την τοποθέτηση σανίδας κατά την σκυροδέτηση, είτε με την εκ των υστέρων κοπή 
με κατάλληλο κοπτικό μηχάνημα (το αργότερο μία εβδομάδα μετά την σκυροδέτηση, και με συνεχή 
διαβροχή για την αποφυγή ρηγματώσεων), σύμφωνα και με τις εντολές της Υπηρεσίας. 
 
Σε περίπτωση που το υφιστάμενο οδόστρωμα είναι πλακόστρωτο (πεζόδρομος) η αποκατάσταση της 
τομής θα γίνεται πλέον του σκυροδέματος και με το ίδιο υλικό (πλάκες, κυβόλιθοι κλπ) που υπήρχε πριν 
την κατασκευή του αγωγού. 
 
Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα διενεργείται και σε πλάτος μεγαλύτερο από το πλάτος του 
ορύγματος του αγωγού, εάν αυτό έχει φθαρεί από τα μηχανήματα κατασκευής του αγωγού ή το απαιτήσει 
ο κύριος της οδού εάν δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφη αποκατάσταση, χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη 
αποζημίωση.  
 
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να γίνει άμεση αποκατάσταση του ασφαλτικού 
οδοστρώματος (λόγω καιρικών συνθηκών, παράλληλης κατασκευής και άλλων αγωγών στον ίδιο δρόμο 
κλπ.), ο ανάδοχος υποχρεούται να επιχώνει τα επί μέρους ορύγματα, προσωρινά, μέχρι τη τελική στάθμη 
του οδοστρώματος με θραυστό υλικό λατομείου και να συντηρεί το οδόστρωμα σε καλή κατάσταση μέχρι 
την ασφαλτόστρωση. Η προσωρινή επίχωση, η επανεκσκαφή, η διαβροχή των δρόμων σε όση έκταση 
τυχόν απαιτηθεί, η επαναπλήρωση με θραυστό υλικό και γενικά η συντήρηση μέχρι την ασφαλτόστρωση 
και όλες οι επακόλουθες εργασίες δεν συνεπάγονται καμία πρόσθετη αποζημίωση για τον ανάδοχο. Στη 
συνέχεια και πριν την αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων θα γίνεται αποξήλωση - 
επανεκσκαφή μέχρι τη στάθμη -0,30μ. από τη προβλεπόμενη τελική στάθμη - ερυθρά του δρόμου, και 
στη συνέχεια θα γίνονται οι εργασίες που περιγράφονται παραπάνω (παρ. 1-4). 
 
Η αποκατάσταση του οδοστρώματος θα διενεργείται κατά αυτοτελή τμήματα έργου, αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση κάθε τμήματος και τη επιτυχή διενέργεια όλων των δοκιμασιών που προβλέπονται από τα 
συμβατικά τεύχη. Το μήκος του κάθε αυτοτελούς τμήματος προς ασφαλτόστρωση θα είναι της τάξης των 
500 μ. 

 
ιβ) Αποκατάσταση των τεχνικών έργων και αγωγών τα οποία έχουν υποστεί βλάβες κατά την διάρκεια 
κατασκευής του αγωγού σε οιονδήποτε μήκος ή διατομή, όπως πχ αγωγών ύδρευσης, φρεάτια, αγωγοί 
άλλων εταιρειών, τεχνικά έργα δημόσιων ή ιδιωτικών κ.λπ. Η αποκατάσταση όλων αυτών θα γίνει 
σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας και 
πάντως απόλυτα έντεχνα έτσι ώστε το έργο δημόσιο ή ιδιωτικό ή αγωγός, να λειτουργεί κανονικά. 
Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, εφόδια και εργασία.  
 
ΓΕΝΙΚΑ, στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη για εργαστηριακές δοκιμές σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, το άρθρο 10 της ΕΣΥ και κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 
 

Για ένα μέτρο μήκους πλήρως κατασκευαζομένου αγωγού ύδρευσης από σωλήνες  πολυαιθυλενίου 
3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100) ονομαστικής πιέσεως 16 Atm. κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό 
μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από 
το έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και επιμετρουμένου από κόμβο σε κόμβο ως κατωτέρω : 

 

 

Τιμή μονάδος : 

 



 

 

 

    

  

 

Άρθρο 
τιμολογίου 

Ονομαστική 
διάμετρος 

 

Αρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1.1 Φ 90 ΥΔΡ 6081.1 30% Είκοσι επτά   27,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   

  ΥΔΡ 6622.1  30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.2 Φ 110 ΥΔΡ 6081.1 30% Τριάντα δύο  32,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   

  ΥΔΡ 6622.1 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.3 Φ 125 ΥΔΡ 6081.1 30% Τριάντα έξι 36,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   

  ΥΔΡ 6622.2 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.4 Φ 140 ΥΔΡ 6081.1 30% Σαράντα επτά  47,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.5 Φ 160 ΥΔΡ 6081.1 30% Πενήντα δύο 52,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.6 Φ 200 ΥΔΡ 6081.1 30% Εξήντα επτά  67,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.7 Φ 225 ΥΔΡ 6081.1 30% Εβδομήντα οκτώ  78,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.8 Φ 250 ΥΔΡ 6081.1 30% Ογδόντα  οκτώ 88,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.9 Φ 280 ΥΔΡ 6081.1 30% Εκατό τρία 103,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30%   



 

 

 

    

  

 

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.10 Φ 315 ΥΔΡ 6081.1 30% Εκατόν είκοσι  129,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30% εννέα  

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.11 Φ 355 ΥΔΡ 6081.1 30% Εκατόν σαράντα  148,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30% οκτώ  

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.12 Φ 400 ΥΔΡ 6081.1 30% Εκατόν   175,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30% εβδομήντα  

  ΥΔΡ 6622.3 30% πέντε  

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

1.13 Φ 450 ΥΔΡ 6081.1 30% Διακόσια  209,00 € 

  ΥΔΡ 6068 30% εννέα  

  ΥΔΡ 6622.3 30%   

  ΟΔΟ 4521.Β 10%   

 

 

AΡΘΡΟ 2ο  
Αγωγοί ύδρευσης (σε κοινό όρυγμα) από πολυαιθυλένιο HDPE  CE 100 3ης  γενεάς 
16atm 
Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας) 

Κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου αγωγού ύδρευσης από σωλήνες πολυαιθυλενίου PE 3ης γενεάς 
(σ80, MRS10, PE100), πιέσεως λειτουργίας 16 Atm, σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας, 
κατασκευαζομένου σε κοινό όρυγμα με άλλον αγωγό σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε 
κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως 
προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια  της Υπηρεσίας. 

Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσέγγιση, τοποθέτηση, 
αγκύρωση, δοκιμασία σωλήνων και αγωγού ως και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη 
διαμόρφωση του αγωγού (για οσεσδήποτε συνδέσεις), το κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την 
αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης. Ο συγκεκριμένος αγωγός τοποθετείται σε κοινό όρυγμα 
με αγωγό ύδρευσης μεγαλύτερης διαμέτρου, ώστε να χρησιμοποιηθεί ως αγωγός διανομής ή καταθλιπτικό. 

Συγκεκριμένα στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται  : 
Η προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά των σωλήνων από πολυαιθυλένιο 3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100) 
ονομαστικής πιέσεως 16 Atm. και των αντίστοιχων ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης από πολυαιθυλένιο ίδιας 
κατηγορίας και πίεσης, επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή των και η προσέγγισή τους μέχρι τη θέση 
τοποθετήσεώς τους στο έργο. Συμπεριλαμβάνονται όλα τα ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο ίδιας 
κατηγορίας και πίεσης  που θα απαιτηθούν (ταυ, καμπύλες, συστολές κλπ) για τη διαμόρφωση του αγωγού. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και το κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του 
προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης. Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες 
πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 9002 και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους 
αντίστοιχους κανονισμούς. 



 

 

 

    

  

 

1. H τοποθέτηση, σύνδεση, των αγωγών συμπεριλαμβανομένων των ειδικών εξαρτημάτων σύνδεσης 
και καμπυλών (για οσεσδήποτε συνδέσεις) και δοκιμασία σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή. Επίσης περιλαμβάνονται οι αγκυρώσεις των αγωγών (σώματα αγκύρωσης), από 
σκυρόδεμα ή από όποιοδήποτε υλικό κριθεί δόκιμο, πάντα μετά και από έγκριση της Υπηρεσίας. 

2.  Η τυχόν χρησιμοποίηση ξυλοτύπου . 

3. Προσωρινή έμφραξη των άκρων του αγωγού όπου και οσάκις απαιτηθεί, με οποιοδήποτε τρόπο, κατά 
τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

4. Η λήψη μέτρων προστασίας για αποφυγή ζημιών στον αγωγό από τυχόν πλημμύρες, καταπτώσεις, 
κλπ. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού και γενικά του όλου έργου, 
από τις τυχόν ζημιές που θα υποστεί, λόγω μη λήψεως των απαραίτητων μέτρων προστασίας του. 

5. Ο καθαρισμός του αγωγού, μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από τυχόν χώματα, άλλα υλικά, 
σκουπίδια, κ.λ.π. ώστε αυτός να είναι έτοιμος για λειτουργία. 

6. Γενικά οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για την έντεχνη, 
ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία του αγωγού και γενικότερα του όλου έργου και αν ακόμη δεν 
αναφέρεται παραπάνω είτε στο Γενικό μέρος του Τιμολογίου, στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας. 

Για ένα μέτρο μήκους πλήρως κατασκευαζομένου αγωγού ύδρευσης από σωλήνες  πολυαιθυλενίου 
3ης γενεάς (σ80, MRS10, PE100) ονομαστικής πιέσεως 16 Atm κατασκευαζόμενου σε κοινό όρυγμα με άλλον 
αγωγό σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων 
και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο παρόν άρθρο και επιμετρουμένου 
από κόμβο σε κόμβο ως κατωτέρω : 

Τιμή μονάδος : 

Άρθρο 
τιμολογίου 

Ονομαστική 
διάμετρος 

Άρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

3 Φ 90 ΥΔΡ 6622.1   Οκτώ και ογδόντα  8,80 € 

 
 

AΡΘΡΟ 3ο 
Φρεάτια ύδρευσης 
Για την αναθεώρηση ΥΔΡ 6329 50% - ΥΔΡ-6311 50%) 
 
 Για την πλήρη κατασκευή ενός ορθογωνικού φρεατίου δικλείδων, ή αεροβαλβίδας ή διακλάδωσης 
ύδρευσης ή εκκένωσης, μετρητών παροχής εσωτερικών διαστάσεων όπως στα σχέδια της μελέτης και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με τα απαραίτητα υλικά και την εργασία, κατασκευαζομένου στις 
καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις,  και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την 
Επίβλεψη, ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης, και την Τεχνική Προδιαγραφή . 

Η τιμή περιλαμβάνει ολοκλήρωση του φρεατίου  προς κανονική λειτουργία ήτοι την απαιτούμενη εκσκαφή, 
αντιστηρίξεις πρανών και παρειών με οποιονδήποτε τρόπο τις τυχόν δυσχέρειες εκ της συναντήσεως 
οποιωνδήποτε αγωγών, εμποδίων και εγκαταστάσεων Οργανισμών Κοινής Ωφελείας αναπετάσεις, 
φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές κάθε είδους για προσωρινή απόθεση και οριστική απομάκρυνση σε 
οποιαδήποτε απόσταση των  προιόντων εκσκαφών, την επίχωση του εναπομένοντος κενού με θραυστό υλικό 
λατομείου (3Α), πλήρης αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος, τοποθέτηση προστατευτικών 
εμποδίων και γενικώς όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος 
Τιμολογίου. 

Η τιμή περιλαμβάνει την κατασκευή των τύπων,  εσωτερικών και εξωτερικών, το σκυρόδεμα ποιότητας 
C16/20 για τα τοιχώματα του φρεατίου και την πλάκα επικαλύψεως, τον οπλισμό του πυθμένα  των 



 

 

 

    

  

 

τοιχωμάτων και της πλάκας επικαλύψεως όπως φαίνεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, την 
κατασκευή του σώματος του φρεατίου σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας. 

Ειδικότερα  στη τιμή εκτός από την εκσκαφή τις επιχώσεις και τις αποκαταστάσεις του ασφαλτικού 
οδοστρώματος με όλες τις επιβαρύνσεις που καθορίζονται λεπτομερώς στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου 
περιλαμβάνονται επί πλέον και οι παρακάτω εργασίες: 

1. Ο εξωτερικός και εσωτερικός ξυλότυπος ή μεταλλότυπος επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας εγχύσεως ή  
διαστρώσεως σκυροδέματος, ανεξαρτήτως μορφής, διαστάσεων και θέσεως περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης 
για φθορά και απόσβεση ξυλείας και άλλων υλικών, φορτοεκφοτρώσεις και μεταφορές, ακριβή μόρφωση, 
τοποθέτηση, στερέωση, κατάβρεγμα ή επάλειψη, αποξήλωση και καθαρισμό, ικριώματα, ήλους και συνδέσεις 
και κάθε άλλης επί μέρους εργασίας και επιβαρύνσεως απαιτούμενής για τη πλήρη και έντεχνη εκτέλεση 
σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π. 

2. Η διαμόρφωση του σώματος του φρεατίου, με οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας όπως στα σχέδια της 
μελέτης ανεξαρτήτως θέσεως, περιλαμβανομένης κάθε δαπάνης για τα υλικά του σκυροδέματος, την 
ανάμιξη, μεταφορά, τοποθέτηση, συμπύκνωση, στεγανωτικό μάζης σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
ανάλογου προιόντος, προστασία και συντήρηση και κάθε επι μέρους επιβαρύνσεις, όπως π.χ. για 
υπερβάλλοντα όγκο, αντιμετώπιση υδάτων, δοκιμές και ελέγχους, σύμφωνα με  τα σχέδια και τις Τ.Π.  

3. Ο απαιτούμενος σιδηρούς οπλισμός, και δομικό πλέγμα για τη κατασκευή του φρεατίου μετά της δαπάνης 
προμήθειας, μεταφοράς, κοπής, κατεργασίας, φθοράς υλικού, και πλήρους τοποθετήσεως και μετά της 
επιβαρύνσεως για σύρμα προσδέσεως, μικροϋλικά και κάθε άλλη επι μέρους εργασία και δαπάνη 
απαιτούμενη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση σύμφωνα με τα σχέδια και τις Τ.Π. 

4. Η διπλή ασφαλτική στεγανωτική επάλειψη εξωτερικά των επιφανειών σκυροδεμάτων (σώμα φρεατίου, 
οροφή), περιλαμβανομένης της δαπάνης προμήθειας, φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς του υλικού, της 
κατεργασίας και αναμίξεως τούτου, των επιβαρύνσεων για τυχόν δοκιμές και ελέγχους και κάθε άλλης 
αναγκαίας επι μέρους εργασίας και δαπάνης σύμφωνα με τις Τ.Π. 

5. Η προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση και τοποθέτηση του ειδικού χυτοσιδηρού καλύμματος από ελατό 
χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, κατηγορίας D400 (ΕΛΟΤ ΕΝ 124), κυκλικού σχήματος, με καθαρή 
εσωτερική διάμετρο στεφάνης τουλάχιστον 60 εκ., και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή, περιλαμβανομένης της προμήθειας, προσέγγισης, τοποθέτησης, εξόδων δοκιμασίας, του 
κόστους φορτοεκφορτώσεων και μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση 
εγκατάστασης, ως και κάθε άλλου αναγκαίου υλικού και εργασίας γιά την πλήρη και λειτουργική τοποθέτηση 
των καλυμμάτων και σε θέση τέτοια ώστε να έχει άριστη προσαρμογή με το τελικό οδόστρωμα.  

6. Η προμήθεια και τοποθέτηση πεσσοειδώς των απαιτούμενων χυτοσιδηρών βαθμίδων σε αποστάσεις μέχρι 
0,30 μ. ήτοι διάνοιξη οπών, τοποθέτηση και πλήρης και ασφαλής πάκτωση. 

7. Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 9002 και 
να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Ρητά αναφέρεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου του τιμολογίου περιλαμβάνεται και η καθαίρεση των 
υφισταμένων αγωγών καθώς και η τυχόν καθαίρεση και ανακατασκευή υφισταμένων εξωτερικών 
διακλαδώσεων. 

Για ένα τεμάχιο, ενός ορθογωνικού φρεατίου δικλείδων, ή αεροβαλβίδας ή διακλάδωσης 
ύδρευσης ή εκκένωσης ή μετρητή παροχής εσωτερικών διαστάσεων όπως στα σχέδια της μελέτης και 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, με τα απαραίτητα υλικά και την εργασία κατασκευαζομένου στις 
καθοριζόμενες στην κατά μήκος τομή του αγωγού θέσεις, και σε οποιαδήποτε άλλη θέση υποδειχθεί από την 
Επίβλεψη,  ανεξαρτήτως ύψους, πλήρως περαιωμένου με διαστάσεις, πάχη, οπλισμό σύμφωνα με τα 
εγκεκριμένα σχέδια των τυπικών φρεατίων της μελέτης, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του 
Τιμολογίου. 

Τιμή μονάδος : 

3.1 Φρεάτιο εσωτερικών διαστάσεων 1,50x1,50  

ΕΥΡΩ : Χίλια τετρακόσια εβδομήντα                                                                       ( 1.470 € ) 

 

3.2 Φρεάτιο εσωτερικών διαστάσεων 2,00x1,50  



 

 

 

    

  

 

ΕΥΡΩ : Δύο χιλιάδες                                                                                                 ( 2.000 € ) 

 

 

AΡΘΡΟ 4ο 
Φρεάτια υδρομέτρων- Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης 
Για την αναθεώρηση ΥΔΡ 6329 
 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής ύδρευσης, νέας 
παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη ορύγματος στο 

πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου. 
β.  Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου. 
γ.  Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με θραυστό 

υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου 
δ.  Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 

"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου 

της επέμβασης.. 
 
Για ένα τεμ  τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης  
 
Τιμή μονάδος : 

ΕΥΡΩ : Σαράντα επτά και πενήντα                                                                                 ( 47,50 € ) 

 

 

AΡΘΡΟ 5ο   
Υδροληψίες ύδρευσης σε αγωγούς από πολυαιθυλένιο Φ25 ή Φ 32 
Για την αναθεώρηση  

(ΥΔΡ 6081.1 30% - ΥΔΡ 6069 30% - ΥΔΡ 6623 30% - ΟΔΟ 4521.Β 10% ) 

Για την κατασκευή μιας πλήρους υδροληψίας νερού (παροχής ακινήτου), συνδεόμενη σε αγωγό ύδρευσης 
από πολυαιθυλένιο οιασδήποτε διαμέτρου, ανεξάρτητα από το μήκος της, στην οποία περιλαμβάνονται όλα 
τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, σύμφωνα με τους όρους και τις επιβαρύνσεις που αναφέρονται 
αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου και ειδικότερα: 

 

1. Η εκσκαφή του ορύγματος για τη διέλευση της υδροληψίας μέσου βάθους τουλάχιστον 0,50 μ Η 
εκσκαφή του ορύγματος θα αρχίζει στο σημείο που πρόκειται να συνδεθεί ο αγωγός υδροληψίας με τον 
αγωγό διανομής. Για τη χάραξη του ασφαλτοτάπητος θα χρησιμοποιείται ασφαλτοκόπτης. Ο αγωγός 
υδροληψίας τοποθετείται κάθετα στον αγωγό διανομής και ο αγωγός πρέπει να καλύπτει πάντα τη θέση 
τοποθέτησης. 

2. Η καθαίρεση ή τρύπημα του πεζοδρομίου και του υφισταμένου φρεατίου του υδρομέτρου και η 
αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 

3. Η προμήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα της υδροληψίας  από 
πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς   Φ25 ή Φ32, και συγκεκριμένα   

 Ηλεκτροσυγκολούμενη σέλλα παροχής με έξοδο Φ25 ή Φ32 χωρίς κοπτικό 16 ATM. 
 Ηλεκτροσυγκολούμενη μούφα Φ25 ή Φ32 , PE-100,16 ATM. 
 Σωλήνας PE-100,16 ATM , Φ25 ή Φ32 16 ATM 
 Ορειχάλκινο ρακόρ μηχανικής σύσφιξης για σωλήνα PE/PVC Φ25 ή Φ32 Χ 1’’ Αρς 16 ATM 



 

 

 

    

  

 

 Σφαιρικός κρουνός Β.Τ.  1’’ θηλ –θηλ 16 ATM 
 

τα στηρίγματα και κάθε απαραίτητο υλικό ή μικροϋλικό, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά , για την 
ολοκλήρωση – λειτουργία της υδροληψίας, στη νέα θέση (επιτοίχεια) σύμφωνα με τις οδηγίες της 
υπηρεσίας και τα σχέδια της μελέτης. 
Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι ονομαστικής πιέσεως και πιέσεως δοκιμασίας 
τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται η υδροληψία, δηλαδή 16 Atm και να 
είναι της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην αντίστοιχη Τ.Π. της μελέτης. Η δοκιμασία της υδροληψίας θα γίνει μαζί με τις 
δοκιμασίες της σωλήνας προς την οποία συνδέεται η υδροληψία. 

4. Ο ορειχάλκινος ή ανοξείδωτος πολλαπλός διανομέας (κολλεκτέρ)  3/4” ή 1”  2 έως 6 θέσεων αντίστοιχα 
μαζί με αντίστοιχου υλικού τάπα για την απομόνωση της μιας εισόδου του . Στην περίπτωση 
υδροληψίας ενός μετρητή , τοποθετείτε πολλαπλός διανομέας  δύο θέσεων και στην δεύτερη θέση 
τοποθετείτε κρουνός ασφαλείας σε κλειστή θέση (ασφαλισμένος) . 

5. Η επιτοίχια τοποθέτηση του πολλαπλού διανομέα σε ύψος ~ 60 εκατοστά από το πεζοδρόμιο ή η 
τοποθέτηση του εντός υφισταμένου φρεατίου ύδρευσης με αποκατάσταση και επιμελημένη επισκευή 
του φρεατίου. 

6. Η  απομόνωση με κρουνό ασφαλείας των τυχόν ελεύθερων αναμονών για μελλοντικά υδρόμετρο  

7. Η απομόνωση της υφιστάμενης παλιάς υδροληψίας, με ορειχάλκινη τάπα. 

Σε περίπτωση μεταφοράς υδρομέτρου από παλαιότερη απομεμακρυσμένη παροχή, στην τιμή του 
παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται κάθε υλικό και εργασία για την απομόνωση της παλιάς 
υπάρχουσας παροχής από το σημείο υδροληψίας με τάπα. Για τη συγκεκριμένη εργασία και για κάθε 
παροχή θα προσκομίζεται φωτογραφική τεκμηρίωση  στην Υπηρεσία 

8. Οι εργασίες αποσύνδεσης του υδρομέτρου από τον παλαιό αγωγό υδροληψίας 

9. Ο εγκιβωτισμός του σωλήνα υδροληψίας με άμμο και θραυστό υλικό λατομείου (3Α) σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές. 

10. Η τοποθέτηση πλαστικού πλέγματος σήμανσης υπογείων δικτύων, χρώματος μπλέ, ανάλογου πλάτους  
μετά την άμμο εγκιβωτισμού 

11. Ο έλεγχος στεγανότητας της παροχής μαζί με τον έλεγχο στεγανότητας του δικτύου στο οποίο είναι 
συνδεδεμένη  

12. Η αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ή πλάκες και σε κάθε περίπτωση με το ίδιο υλικό 
που υπήρχε πριν την κατασκευή της παροχής. 

13. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα και πλάκες), σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
προδιαγραφές. 

14. Ο επιμελημένος καθαρισμός (σκούπισμα) της περιοχής επέμβασης μετά την αποκομιδή των προϊόντων 
εκσκαφής και την αποκατάσταση του οδοστρώματος  και αν απαιτείται πλύσιμο του δρόμου. 

Όλα τα προαναφερόμενα  υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2015   
και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Η προμήθεια και τοποθέτηση του υδρομέτρου, πληρώνεται ιδιαίτερα σύμφωνα με το άρθρο «Μετρητές 
κατανάλωσης νερού με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας» του παρόντος Τιμολογίου 

Για ένα τεμάχιο μιας πλήρους υδροληψίας ύδρευσης σε αγωγούς από πολυαιθυλένιο, ανεξάρτητα από το 
μήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαμέτρου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου. 

Τιμή μονάδος :  

 

Άρθρο 
τιμολογίου 

Ονομ. 
Δάμετρος 
σωλήνα 

Αρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς) 



 

 

 

    

  

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

5.1 25 mm ΥΔΡ 6081.1 30%, 
ΥΔΡ 6069 30%, 
ΥΔΡ 6623 30%, 
ΟΔΟ 4521.Β 10% 

Ενενήντα δύο 92,00 

5.2 32 mm ΥΔΡ 6081.1 30%, 
ΥΔΡ 6069 30%, 
ΥΔΡ 6623 30%, 
ΟΔΟ 4521.Β 10% 

Εκατόν πέντε 105,00 

 

AΡΘΡΟ 6ο  

Δικλείδες ελαστικής εμφράξεως από ελατό χυτοσίδηρο ονομαστικής πίεσης 16 atm 

Για την αναθεώρηση (Ως ο πίνακας) 

  Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση πλήρη σύνδεση με τις σωληνώσεις 
ύδρευσης, κάθε δαπάνη για δοκιμές επί τόπου, ελέγχους και πιστοποιητικά, μικροϋλικά και κάθε επί μέρους 
εργασία γιά πλήρη εγκατάσταση μιας χυτοσιδηράς συρταρωτής δικλείδας ελαστικής έμφραξης, ελατού 
χυτοσιδήρου, ονομαστικής πιέσεως 16 Atm, με φλάτζες, όπως στην αντίστοιχη Τ.Π. συμπεριλαμβανομένου 
κάθε αναγκαίου υλικού και εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και της χυτοσιδηράς καμπάνας βαρέως τύπου 
πλήρως τοποθετημένης και του αντίστοιχου τεμαχίου εξαρμόσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001: 2015 και να 
φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

 

Τιμές μονάδος : 

 

Άρθρο 
τιμολογίου 

Ονομαστική 
διάμετρος 

 

Άρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

6.1 Φ 80 ΥΔΡ-6651.1 Εκατόν ογδόντα ένα  181,00 € 

6.2 Φ 100 ΥΔΡ-6651.1 Διακόσια τριάντα οκτώ  238,00 € 

6.3 Φ150 ΥΔΡ-6651.2 Τριακόσια πενήντα  350,00 € 

6.4 Φ200 ΥΔΡ-6651.2 Πεντακόσια ογδόντα  580,00 € 

6.5 Φ250 ΥΔΡ-6651.3 Εξακόσια πενήντα  650,00 € 

 
 
AΡΘΡΟ 7ο  
Δικλείδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
 

Για την αναθεώρηση (Ως ο πίνακας) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή δικλίδας τύπου πεταλούδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-06-07-03 "Δικλίδες 
χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα 
στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

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



 

 

 

    

  

 

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

Τιμή μονάδος :  

Άρθρο 
τιμολογίου 

Ονομαστική 
διάμετρος 

 

Άρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

7.1 Φ 300 ΥΔΡ-6651.3 Δύο χιλιάδες ογδόντα   2.080,00 € 

7.2 Φ 400 ΥΔΡ-6651.3 Τρεις χιλιάδες ενενήντα   3.090,00 € 

 
 
AΡΘΡΟ 8ο   
Αερεξαγωγοί διπλής ενέργειας 
Για την αναθεώρηση (ΥΔΡ-6657.1) 

 Για ένα αεροεξαγωγό διπλής ενέργειας, εισαγωγής - εξαγωγής αέρος, τύπου GLENFIELD διαμέτρου Φ80, 
ονομαστικής πιέσεως τουλάχιστον όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται ο αερεξαγωγός, της 
απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Η επιμέτρηση των βαλβίδων εισαγωγής-εξαγωγής αέρα θα γίνει κατά 
τεμάχιο κάθε εγκεκριμένης, πλήρως τοποθετημένης βαλβίδας. Στην τιμή μονάδος συμπεριλαμβάνονται οι 
παρακάτω εργασίες: 

α) Προμήθεια επί τόπου των βαλβίδων κάθε τύπου και διαμέτρου, με τις αντίστοιχες δικλείδες ελέγχου 
(διακόπτες), τους κοχλίες και μικροϋλικά συνδέσεως. 

Στις ανά τεμάχιο τιμές μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια στο εργοστάσιο, οι φορτοεκφορτώσεις και 
μεταφορές μέχρι το εργοτάξιο, οι επιβαρύνσεις για δοκιμές, ελέγχους και πιστοποιητικά και κάθε άλλη επί 
μέρους αναγκαία δαπάνη. 

β) Σύνδεση στο δίκτυο των βαλβίδων και των αντίστοιχων δικλείδων. Στις ανά τεμάχιο κάθε κατηγορίας 
τιμές μονάδος περιλαμβάνονται οι τοπικές μετακινήσεις, η εκτέλεση των συνδέσεων με τα απαιτούμενα 
μπουλόνια και μικροϋλικά, οι επιβαρύνσεις για επί τόπου δοκιμές και κάθε δευτερεύουσα επί μέρους 
εργασία.  

Τα προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001: 2015 και να 
φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Τιμή μονάδος :  

ΕΥΡΩ  : Διακόσια σαράντα επτά                                 ( 247,00 €) 

 

 

AΡΘΡΟ 9ο   
Υδροστόμια  πυρκαγιάς 
Για την αναθεώρηση (ΥΔΡ 6651.1) 

 Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση, σύνδεση με τις σωληνώσεις 
ύδρευσης, κάθε δαπάνη για δοκιμές επί τόπου ελέγχους και πιστοποιητικά, μικροϋλικά και κάθε επί μέρους 
εργασία για πλήρη εγκατάσταση, ενός χυτοσιδηρού πυροσβεστικού κρουνού με την αντίστοιχη 
δικλείδα, πού θα φέρει 2 στόμια εκροής, με ειδικό στόμιο τύπου stortz με καπάκι (στόμια πυροσβεστικής), 
φλάντζα συνδέσεως πρός το δίκτυο DN 80, ονομαστικής πιέσεως τουλάχιστον 16 Atm, με όλα τα συναφή 
εξαρτήματα, τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, συμπεριλαμβανομένου κάθε αναγκαίου υλικού, 
μικροϋλικού και εργασίας, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με πρότυπες Τ.Π. (DIN ή άλλες διεθνούς 
εφαρμογής), με τα σχέδια της μελέτης του δικτύου, και εγκεκριμένο από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Τα 
προαναφερόμενα υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001: 2015 και να 
φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς. 

Τιμή μονάδος :  



 

 

 

    

  

 

ΕΥΡΩ : Πεντακόσια                                           (500,00 €) 

 

 

AΡΘΡΟ 10ο   
Εκκενώσεις 
Για την αναθεώρηση (ΥΔΡ 6651.1) 

 Για την κατασκευή μιας διάταξης εκκένωσης του δικτύου ύδρευσης στις θέσεις που προβλέπεται στα 
σχέδια της μελέτης δηλαδή ταύ, τμήμα αγωγού Φ90 με την αντίστοιχη δικλείδα και τη σύνδεση του με τον 
πλησιέστερο αγωγό ομβρίων καθώς και όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη και έντεχνη 
κατασκευή, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 

Τιμή μονάδος :  

ΕΥΡΩ : Διακόσια είκοσι                                         (220,00 €) 

 

 

AΡΘΡΟ 11ο  
Σύνδεση υφισταμένου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό εκτός ΡΕ με νέο αγωγό 
οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων, με απομόνωση του 
δικτύου ύδρευσης. 
Για την αναθεώρηση ( ΥΔΡ 6610  60% - ΥΔΡ 6611.3  40%) 

Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση υφισταμένου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό πλήν ΡΕ με νέο αγωγό 
οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήση ειδικών συνδέσμων και ειδικών τεμαχίων, με απομόνωση του 
δικτύου ύδρευσης. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

α. Η δαπάνη και οι εργασίες για το καθάρισμα (λιμάρισμα) του προς ένωση παλαιού αγωγού, η χάραξη 
περιμετρικά του αγωγού σε δύο σημεία για την αφαίρεση τμήματος αυτού (δια κατάλληλου εργαλείου), οι 
τομές του υπόψη τμήματος, η απομάκρυνση του αφαιρεθέντος τμήματος παλαιού αγωγού , η άντληση του 
περιεχομένου στο δίκτυο νερού με υδραντλία 3¨, η τοποθέτηση του ταύ με φλάντζες κα η σύνδεση του ταυ 
με το υφιστάμενο και το νέο αγωγό με την χρήση κατάλληλων ειδικών συνδέσμων. 

β. Η δαπάνη προμήθειας καθώς και η δαπάνη των εργασιών για την φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου και την πλήρη τοποθέτηση  όλων των απαιτουμένων 
ειδικών τεμαχίων και των ειδικών συνδέσμων. 

Για μια πλήρη μεμονωμένη σύνδεση (τεμ) υφισταμένου αγωγού οποιοδήποτε υλικού πλήν ΡΕ με νέο αγωγό, 
οποιοδήποτε υλικού και διαμέτρου,  με χρήση ειδικών τεμαχίων και συνδέσμων. 

Τιμή μονάδος :  

ΕΥΡΩ : Διακόσια τριάντα οκτώ                       (238,00 €) 

 

 

AΡΘΡΟ 12ο  
Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης από το δίκτυο  
Για την αναθεώρηση  ( ΥΔΡ 6630.1  35% - ΥΔΡ 6611.1  65% ) 

Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο ύδρευσης, για 
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 mm. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού (τάπας), με την 
αντίστοιχη φλάντζα, τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και το ελαστικό παρέμβυσμα στεγάνωσης, ή 



 

 

 

    

  

 

λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για το τάπωμα του αγωγού (ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής του). 

β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του και η άντληση των 
νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία). 

γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθετα προς τον άξονά του ή 
υπό γωνία έως 45ο (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου πωματισμού 
(τάπας). 

δ. Χάραξη του οδοστρώματος (ασφαλτικού ή από σκυρόδεμα) στην θέση επέμβασης με ασφαλτοκόφτη και 
εκσκαφή μέχρι την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης, με μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά (όταν ο αγωγός 
διέρχεται υπό το κατάστρωμα της οδού), σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

ε. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων αποξηλώσεων και εκσκαφών, 
σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

στ Η μεταφορά επί τόπου του έργου από την αποθήκη του Φορέα Έργων Ύδρευσης, των απαιτούμενων 
ειδικών τεμαχίων και υλικών (που χορηγούνται από τον Φορέα) 

ζ. Η επανεπίχωση του ορύγματος με άμμο λατομείου και η επαναφορά του οδοστρώματος και του 
πεζοδρομίου στην πρότερα τους κατάσταση (οδοστρωσία, ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις, 
επιστρώσεις σκυροδέματος κλπ), σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις 
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" και 08-06-08-04 "Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις 
διέλευσης υπογείων δικτύων", και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 1 του παρόντος. 

Η Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, καθορίζεται με βάση την διάμετρό του. 

 

Τιμή μονάδος :  

 

12.1 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού έως Φ 100 mm 

ΕΥΡΩ :  Διακόσια                          (200,00 €) 

 

13.2 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού > Φ 100 mm 

ΕΥΡΩ : Διακόσια πενήντα               (250,00 €) 

 

 
 
 
Αρθρο 13    
Αντικατάσταση υφιστάµενης παροχής αποχέτευσης 
Για την αναθεώρηση ΥΔΡ 6081.1  20% - ΥΔΡ 6711.1 40% - ΥΔΡ 6068  30% - ΟΔΟ 4521.Β 10% 

Για την αντικατάσταση μιας πλήρους παροχής ακαθάρτων, ανεξάρτητα από το μήκος της σε αγωγό οιασδήποτε 
διαμέτρου, στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, και ειδικότερα: 

1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη του κεντρικού αγωγού αποχέτευσης, η διάνοιξη οπής κατάλληλης διαμέτρου 
στον κεντρικό αγωγό, με ειδικό κοπτικό εργαλείο, απαγορευομένης της χρήσης φλογίστρου, η εκσκαφή 
του ορύγματος για τη διέλευση της παροχής, η καθαίρεση ή ξετρύπημα του πεζοδρομίου και του τυχόν 
υπάρχοντος φρεατίου της παροχής επί του πεζοδρομίου και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 

2. Η προμήθεια, τοποθέτηση, στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα της παροχής από σωλήνες 
Φ160 πολυαιθυλενίου HDPE ή πολυπροπυλενίου διπλού δομημένου τοιχώματος ή PVC-U SDR41 
συμπαγούς τοιχώματος και όλων των ανάλογων ειδικών τεμαχίων (ημιταυ, ειδικό εξάρτημα σύνδεσης, 
καμπύλες, υλικά-εργασία συνδεσης κλπ.), η εργασία για τη στεγανή σύνδεση της παροχής στο φρεάτιο 
και στον αγωγό ακαθάρτων και κάθε άλλη εργασία και υλικό που αναφέρονται στα σχέδια και την 



 

 

 

    

  

 

Προδιαγραφή, ή που τυχόν θα απαιτηθούν λόγω των τοπικών συνθηκών, γιά την πλήρη και στεγανή 
εγκατάσταση της παροχής. 

3. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο και η επίχωση του ορύγματος του κεντρικού αγωγού και της 
παροχής με θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο150 σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 

4. Η κατασκευή ή τοποθέτηση του φρεατίου σύνδεσης παροχής της αποχέτευσης, από άοπλο σκυρόδεμα 
ή πλαστικό από πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο έτοιμου για λειτουργία με διαμόρφωση του εσωτερικού 
του και τις σωληνώσεις κορμού Φ160 σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, στο πεζοδρόμιο ή μέσα στην 
ιδιοκτησία (στον ακάλυπτο χώρο) ή στην άκρη του δρόμου, σύμφωνα με τα σχέδια και τις επί τόπου 
οδηγίες της Επίβλεψης.  

Σε περίπτωση που υφίσταται φρεάτιο ή δεν είναι δυνατή η κατασκευή του για τη σύνδεση της παροχής 
της αποχέτευσης θα αφαιρείται το 40% της τιμής της παροχής. 

5. Η προμήθεια και πλήρης τοποθέτηση επί του φρεατίου, στεγανού καλύμματος φρεατίου παροχής από 
ελατό χυτοσίδηρο, της απολύτου εγκρίσεως της Υπηρεσίας, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια και τις 
προδιαγραφές. 

6. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα και πλάκες), και η τελική διευθέτηση 
του φρεατίου ώστε να υπάρχει άριστη προσαρμογή του με το πεζοδρόμιο ή γενικά τον περιβάλλοντα 
αυτού χώρο. 

  Ρητά αναφέρεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου του τιμολογίου περιλαμβάνεται και η καθαίρεση των 
τυχόν υφισταμένων αγωγών καθώς και η καθαίρεση υφισταμένων εξωτερικών διακλαδώσεων. 

Για ένα τεμάχιο μιας πλήρους παροχής ακαθάρτων, ανεξάρτητα από το μήκος της σε αγωγό οιασδήποτε 
διαμέτρου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του Τιμολογίου. 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριακόσια (300) 

 
 
AΡΘΡΟ 14ο    
Αντικατάσταση υφιστάμενων αγωγών αποχέτευσης  
Για την αναθεώρηση  ( ως πίνακας) 

Για την προμήθεια και κατασκευή ενός τρέχοντος μέτρου αγωγού αποχέτευσης, από σωλήνες PVC-U SDR41 ή 
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ή πολυπροπυλενίου διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1:2007,ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων(DN) κατά την εσωτερική διάμετρο (DN/ΙD), 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με ποιότητα υλικού, διαστάσεις κ.λπ. στοιχεία 
σύμφωνα με το τυπικό σχέδιο της Υπηρεσίας και την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή της μελέτης, με τους 
ενσωματωμένους συνδέσμους, πλήρως τοποθετημένου κατασκευαζομένου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, 
μετά των ειδικών τεμαχίων, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, λόγω τυχόν εμποδίων, και σε 
οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως προβλέπεται στα εγκεκριμένα σχέδια της Υπηρεσίας, ήτοι για 
την προμήθεια σωλήνων και συνδέσμων, μεταφορά επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση και πηγή 
προέλευσης εσωτερικού ή εξωτερικού, φθορά, προσέγγιση μέχρι την τάφρο, ικανοποιητική τοποθέτηση, 
σύνδεση και την διενέργεια των απαιτουμένων δοκιμασιών.  
 
Στην όλη δαπάνη κατασκευής του αγωγού, περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, 
προσέγγιση και τοποθέτηση των αγωγών σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, και όλες  οι εργασίες που 
αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω.  

 
Πλήρης κατασκευή αγωγών αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U SDR41 ή σωλήνες πολυαιθυλενίου  ή 
πολυπροπυλενίου διπλού δομημένου τοιχώματος με λεία εσωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-1:2007, 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN8 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας, και 
συγκεκριμένα : 

1) Η προμήθεια, φόρτωση και μεταφορά των σωλήνων επί τόπου των έργων, η εκφόρτωσή τους και 
η προσέγγισή τους μέχρι τη θέση τοποθετήσεώς τους στο έργο. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και το 
κόστος μεταφοράς από το εργοστάσιο ή την αποθήκη του προμηθευτή στη θέση εγκατάστασης. 
2) H τοποθέτηση, σύνδεση (για οσεσδήποτε συνδέσεις), δοκιμασία σύμφωνα με την αντίστοιχη 
Τεχνική Προδιαγραφή, και ο ειδικός σύνδεσμος συνδέσεως σωλήνων και φρεατίων. Σε περίπτωση μη 



 

 

 

    

  

 

χρησιμοποίησης ειδικού συνδέσμου θα συνεχίζεται η σωλήνα μέσα στο φρεάτιο και θα αποκόπτεται 
το άνω τμήμα της, έντεχνα και χωρίς βλάβες της σωλήνας (με ειδικό κοπτικό μέσο, χωρίς κρούσεις 
και χωρίς κάψιμο της σωλήνας), σύμφωνα και με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
Επίσης περιλαμβάνονται οι αγκυρώσεις των αγωγών (σώματα αγκύρωσης), από σκυρόδεμα ή από 
όποιοδήποτε υλικό κριθεί δόκιμο, όταν αυτό απαιτείται πάντα μετά και από έγκριση της Υπηρεσίας. 
3) Η τυχόν χρησιμοποίηση ξυλοτύπου. 
4) Προσωρινή ασφαλής έμφραξη των άκρων του αγωγού, με οποιοδήποτε τρόπο, κατά τις υποδείξεις 
της Υπηρεσίας, για την αποφυγή εισόδου φερτών υλών ή μικρών ζώων. 
5) Η λήψη μέτρων προστασίας για αποφυγή ζημιών στον αγωγό από τυχόν πλημμύρες, καταπτώσεις, 
κ.λπ. Περιλαμβάνεται η δαπάνη για την πλήρη αποκατάσταση του αγωγού και γενικά του όλου έργου, 
από τις τυχόν ζημιές που θα υποστεί, λόγω μη λήψεως των απαραίτητων μέτρων προστασίας του. 
6) Ο πλήρης και επιμελής καθαρισμός του αγωγού, μετά την αποπεράτωση του όλου έργου, από τυχόν 
χώματα, άλλα υλικά, σκουπίδια, κ.λ.π. ώστε αυτός να είναι έτοιμος για λειτουργία. 
7) Γενικά οποιαδήποτε συμπληρωματική εργασία και υλικά που θεωρούνται αναγκαία για την έντεχνη, 
ασφαλή εκτέλεση και λειτουργία του αγωγού και γενικώτερα του όλου έργου και αν ακόμη δεν 
αναφέρεται παραπάνω είτε στο Γενικό μέρος του Τιμολογίου, στις σχετικές Τεχνικές Προδιαγραφές 
και στα λοιπά συμβατικά στοιχεία της Εργολαβίας. 
 

Στο παρόν άρθρο κατασκευής του αγωγού, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, περιλαμβάνονται όλες οι 
εργασίες και επιβαρύνσεις του άρθρου 1 του παρόντος τιμολογίου  
 
Για ένα μέτρο μήκους προμήθειας και τοποθέτησης, πλήρως κατασκευαζομένου αγωγού αποχέτευσης 
υδάτων από σωλήνες PVC-U SDR41 ή σωλήνες πολυαιθυλενίου  ή πολυπροπυλενίου, διπλού δομημένου 
τοιχώματος SN8 κατασκευαζόμενου σε οποιοδήποτε συνολικό μήκος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής 
δυσχέρειας λόγω τυχόν εμποδίων και σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, όπως περιγράφονται στο 
παρόν άρθρο και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές, και 
επιμετρουμένου από φρεάτιο σε φρεάτιο χωρίς να αφαιρείται το τμήμα εντός των φρεατίων και ανά διατομή 
ως κατωτέρω: 
 

Τιμές μονάδος : 

Άρθρο 
τιμολογίου 

 Αρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς) 

14.1 Φ 160  ΥΔΡ 6081.1  30% Πενήντα 50,00 € 

  ΥΔΡ 6068  30%   

  ΥΔΡ 6711.3  30% 

ΟΔΟ 4521.Β  10% 

  

14.2 Φ 250  ΥΔΡ 6081.1  30% Εβδομήντα πέντε 75,00 € 

  ΥΔΡ 6068  30%   

  ΥΔΡ 6711.3  30% 

ΟΔΟ 4521.Β  10% 

  

14.3 Φ 400  ΥΔΡ 6081.1  30% Ογδόντα Οκτώ 88,00 € 

  ΥΔΡ 6068  30%   

  ΥΔΡ 6711.6  30% 

ΟΔΟ 4521.Β  10% 

  

 
 
 



 

 

 

    

  

 

AΡΘΡΟ 15ο 
Μετρητές κατανάλωσης νερού με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής και επικοινωνίας 
 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση, πλήρη σύνδεση με τις σωληνώσεις ύδρευσης 
και θέση σε λειτουργία, υδρομετρητών  ικανών να ενταχθούν σε σύστημα απομακρυσμένης ανάγνωσης 
ενδείξεων υδρομετρητών και περαιτέρω διαχείρισης αυτών μέσω συστήματος walk by –drive by είτε σταθερού 
δικτύου (Fixed- Network AMR) όπως έχει καθορισθεί παρακάτω , κατά το οποίο οι μετρούμενες τιμές θα 
μεταδίδονται στη Δ.Ε.Υ.Α.H. μέσω επικοινωνιακού δικτύου (συγκεντρωτών ή/ και αναμεταδοτών δεδομένων)  
και στη συνέχεια το σύνολο των καταγεγραμμένων δεδομένων θα είναι διαθέσιμο για επεξεργασία, ανάλυση 
και εισαγωγή στο σύστημα τιμολόγησης.  

Στην τιμή του παρόντος άρθρου για  κάθε υδρομετρητή περιλαμβάνεται :  

• ένας (1) μετρητής κατανάλωσης χωρίς κινούμενα μέρη με ενσωματωμένη διάταξη καταγραφής 
και επικοινωνίας,  

• ένας (1) σφαιρικός κρουνός με σύστημα κλειδώματος (ανάντη της θέσης εγκατάστασης του 
μετρητή) και 

• μια (1) ασφάλεια για την ασφάλιση του μετρητή. 

 

Οι προσφερόμενοι υδρομετρητές με ενσωματωμένη διάταξη επικοινωνίας (AMR/ΑΜΙ) θα τοποθετούνται είτε 
επιτοίχεια είτε εντός φρεατίων σε οριζόντια θέση είτε σε κάθετη θέση λειτουργίας, επί του πεζοδρομίου, είτε 
σε κάθετη θέση λειτουργίας σε κλιμακοστάσια πολυκατοικιών ή επί τοιχίων, σε ύψος περίπου 60 εκατ. από το 
πεζοδρόμιο. 
 
Οι υπό προμήθεια υδρομετρητές θα είναι χωρίς κινούμενα μέρη και μπορούν να είναι ηλεκτρομαγνητικοί, 
μαγνητικού πεδίου, ή υπερήχων ή οποιασδήποτε άλλης δόκιμης τεχνολογίας η οποία, επί ποινής αποκλεισμού, 
δεν θα απαιτεί κινούμενα μέρη (παρεμβαλλόμενα στη ροή του νερού) για την πραγματοποίηση της μέτρησης,  
ονομαστικής παροχής Q3=2.5 m3/h, μετρολογικής κλάσης R≥500, μήκους L=110mm και σπείρωμα σύνδεσης 
G3/4΄΄ για τη ½’’ και ονομαστικής παροχής Q3=6.3 m3/h, μετρολογικής κλάσης R≥500, μήκους L=260mm 
και σπείρωμα σύνδεσης G1. 1/4΄΄ για τη 1’’. 

Θα φέρουν απαραιτήτως ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης και μετάδοσης των μετρήσεων/ενδείξεων και 
θα έχουν εσωτερική πηγή τροφοδοσίας (μπαταρία) με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη των δεκατεσσάρων (14) 
ετών. 
Θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το νεότερο ισχύων διεθνές κατασκευαστικό πρότυπο ISO 4064 ή/και 
το νεότερο ισχύων ευρωπαϊκό κατασκευαστικό πρότυπο ΕΝ 14154. 
Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν πλήρη έγκριση προτύπου σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2004/22/ΕC 
ή την  νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία MID 2014/32/EU. 
Οι μετρητές θα πληρούν τουλάχιστον τα οριζόμενα για την μετρολογική κατηγορία R≥500  σε οριζόντια και 
κάθετη θέση λειτουργίας. Επίσης θα πληρούν και τα ακόλουθα οριζόμενα από την Ευρωπαϊκή οδηγία MID: 
Q2/Q1=1,6 & Q4/Q3=1,25. 
 
Οι μετρητές θα είναι κατασκευασμένοι για πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 16 ατμ. (MAP≥16) και θερμοκρασία 
λειτουργίας διερχόμενου νερού τουλάχιστον από 0,1 έως 50ο C (MAT≥50). Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα ομαλής 
λειτουργίας σε θερμοκρασία περιβάλλοντος από -10 έως +50 οC. Τέλος θα διαθέτουν βαθμό (κλάση) μηχανικού 
περιβάλλοντος τουλάχιστον Μ1 και ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος τουλάχιστον Ε1. 
Θα είναι ειδικά κατασκευασμένοι για ασφαλή λειτουργία και μέτρηση ακριβείας για δίκτυο διανομής πόσιμου 
νερού. 
Οι μετρητές θα έχουν  βαθμό προστασίας IP68 κατά των μικροσωματιδίων και της υγρασίας σύμφωνα με το 
διεθνές πρότυπο IEC 60529. 
Ο αριθμός σειράς των υδρομετρητών θα είναι τυπωμένος με έντονους ανεξίτηλους αλφαριθμητικούς 
χαρακτήρες σε κατάλληλη θέση έτσι ώστε να διασφαλίζει την ταυτοποίηση του υδρομετρητή στη πάροδο του 
χρόνου. Η θέση αναγραφής θα βρίσκεται στο σώμα του και πάντοτε σε ευχερή θέση ανάγνωσης (λύσεις με 
χρήση αυτοκόλλητων ετικετών δεν γίνονται αποδεκτές). Επιθυμητό ο αριθμός σειράς να είναι τυπωμένος και 



 

 

 

    

  

 

με μορφή barcode ή data matrix code έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα ανάγνωσης του και μέσω φορητής 
συσκευής ανάγνωσης barcode. 

Τιμή μονάδος ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου υδρομετρητή : 

 

Άρθρο 
τιμολογίου 

Φ Αρθρα 
αναθεώρησης 

ΕΥΡΩ 

(Ολογράφως) 

ΕΥΡΩ 

(Αριθμητικώς) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

15.1 ½ ¨ ΗΛΜ 11 Διακόσια οκτώ 208 

15.2 1¨ ΗΛΜ 11 Διακόσια ογδόντα έξι 286 

 

AΡΘΡΟ 16ο 
Αποκατάσταση υφιστάμενης υδροληψίας ύδρευσης 
 
Για την επισκευή υφιστάμενης  υδροληψίας (παροχής) νερού, με τα κατάλληλα υλικά, σε αγωγούς 
οποιουδήποτε υλικού ανεξάρτητα από το μήκος της, συνδεόμενη σε αγωγό ύδρευσης οιασδήποτε διαμέτρου, 
στην οποία περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες, σύμφωνα με τους όρους και τις 
επιβαρύνσεις που αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 1 του παρόντος Τιμολογίου και ειδικότερα: 
1. Η εκσκαφή, αποκάλυψη της βλάβης, η καθαίρεση ή ξετρύπημα του πεζοδρομίου και του φρεατίου του 
υδρομέτρου και η αποκομιδή των προϊόντων εκσκαφής. 
2. Η προμήθεια, τοποθέτηση, επισκευή με στεγανή σύνδεση και δοκιμασία του σωλήνα της υδροληψίας.  
Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει να είναι ονομαστικής πιέσεως και πιέσεως δοκιμασίας τουλάχιστον 
όσο η σωλήνα ύδρευσης προς την οποία συνδέεται η υδροληψία, δηλαδή 16 Atm και θα είναι της απολύτου 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη Τ.Π. 
της μελέτης. Η δοκιμασία της υδροληψίας θα γίνεται πριν την επανεπίχωση του ορύγματος. 
3. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο και η επίχωση του ορύγματος του κεντρικού αγωγού και της 
παροχής με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) σύμφωνα με τις προδιαγραφές. 
4. Η αποκατάσταση της τομής με ασφαλτικό ή σκυρόδεμα ή πλάκες και σε κάθε περίπτωση με το ίδιο υλικό 
που υπήρχε πριν την επισκευή της παροχής. 
5. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά (σκυρόδεμα και πλάκες).  
 
Όλα τα προαναφερόμενα  υλικά πρέπει να προέρχονται από εταιρίες πιστοποιημένες κατά ISO 9001 ή 9002 
και να φέρουν την σήμανση που προβλέπονται από τους αντίστοιχους κανονισμούς. 
Για ένα τεμάχιο μιάς πλήρους επισκευή υφιστάμενης  υδροληψίας ύδρευσης σε οποιουσδήποτε αγωγούς, 
ανεξάρτητα από το μήκος της σε αγωγό οιασδήποτε διαμέτρου, όπως περιγράφεται στο παρόν άρθρο του 
Τιμολογίου. 
 
Τιμή μονάδος :  

ΕΥΡΩ : Πενήντα                                   (50,00 €) 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   
Η Δ/ντρια Τεχνικής Υπηρεσίας  

   

 

 
Μ.ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ 
ΠΟΛ. ΜΗΧ ΤΕ 

 
ΧΡ. ΠΛΕΥΡΑΚΗ 
ΠΟΛ.ΜΗΧ. Τ.Ε. 

 
Κ. ΤΖΑΒΛΑΚΗ 

ΠΟΛ.ΜΗΧ. 
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