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ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμϋτρου DN 90 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ 16 atm .................................................... 32 

Άρθρο Γ2  (ΤΔΡ 12.14.01.47) ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με ελϊχιςτη 

απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμϋτρου 
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απαιτούμενη αντοχό MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγϋσ τούχωμα, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμϋτρου 

DN 125 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ 20 atm ............................................................................................. 33 

Άρθρο Γ6  (ΤΔΡ 12.14.01.30) ωληνώςεισ πιϋςεωσ από  ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου  ΡE 100  (με ελϊχιςτη 
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τρύτησ γενιϊσ, MRS10 (Minimum Required Strength =Eλϊχιςτη Απαιτούμενη Αντοχό = 10 MPa), κατϊ 

ΕΛΟΣ ΕΝ 12201 ‐ 2:2003, Ονομ. διαμϋτρου DN110 mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ16atm ςε γϋφυρα ςύμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ του ϋργου. την τιμό περιλαμβϊνεται το ςύνολο των υλικών και 

τησ απαιτούμενησ εργαςύασ. .......................................................................................................... 34 
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γενιϊσ, MRS10 (Minimum Required Strength =Eλϊχιςτη Απαιτούμενη Αντοχό = 10 MPa), κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 

12201 ‐ 2:2003, Ονομ. διαμϋτρου DN200mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ16atm ςε γϋφυρα ςύμφωνα με τα 
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Περιλαμβϊνονται όλα τα γαλβανιςμϋνα ειδικϊ τεμϊχια ςύνδεςησ και τοποθϋτηςησ των γαλβανιςμϋνων 
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ϋργου, πλόρη και ϋντεχνη εγκατϊςταςη επύ τησ βϊνασ και δοκιμϋσ, Ονομαςτικόσ πύεςησ ΡΝ16 atm, 
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ϋργου, πλόρη και ϋντεχνη εγκατϊςταςη επύ τησ βϊνασ και δοκιμϋσ, Ονομαςτικόσ πύεςησ ΡΝ16 atm, 

Ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN150 mm. Η τιμό περιλαμβϊνει το πλόρεσ ςετ φλαντζών, τα παρεμβύςματα, 

τουσ ανοξεύδωτουσ κοχλύεσ και τα λοιπϊ υλικϊ για την ορθό τοποθϋτηςη τησ κϊθε δικλεύδασ. ............... 38 

Άρθρο  Γ.20 (ΤΔΡ 13.03.03.05 – ΥΛΣΡ) Υλαντζωτό χυτοςιδηρό φύλτρο, Ονομαςτικόσ πύεςησ 16 atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN 150 mm. .............................................................................................. 39 

Άρθρο  Γ.21 (ΤΔΡ 13.03.03.07 – ΕΛΑΣ) Δικλεύδεσ χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ, ελαςτικόσ ϋμφραξησ, με την 

προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και πλόρη εγκατϊςταςη, με ωτύδεσ, ονομαςτικόσ πύεςησ PN16 atm, 
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Άρθρο  Γ.22 (ΤΔΡ 13.03.03.07 – ΕΞ.ΒΑΝ) Εξαρτόματα βϊνασ με την προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου του 

ϋργου, πλόρη και ϋντεχνη εγκατϊςταςη επύ τησ βϊνασ και δοκιμϋσ, Ονομαςτικόσ πύεςησ ΡΝ16 atm, 

Ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN200 mm. Η τιμό περιλαμβϊνει το πλόρεσ ςετ φλαντζών, τα παρεμβύςματα, 
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11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ  

Αντικεύμενο του παρόντοσ τιμολογύου εύναι ο καθοριςμόσ τιμών μονϊδοσ των εργαςιών, που εύναι 

απαραύτητεσ για την ϋντεχνη ολοκλόρωςη του Έργου, όπωσ προδιαγρϊφεται ςτα λοιπϊ Σεύχη 

Δημοπρϊτηςησ που ορύζονται ςτη Διακόρυξη. 

1. Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρονται ςε μονϊδεσ πλόρωσ περαιωμϋνων 

εργαςιών, όπωσ περιγρϊφονται αναλυτικϊ παρακϊτω, οι οπούεσ θα εκτελεςτούν ςτην 

περιοχό του Έργου. Οι τιμϋσ μονϊδοσ περιλαμβϊνουν όλεσ τισ δαπϊνεσ που αναφϋρονται ςτην 

περιγραφό των εργαςιών, καθώσ και όςεσ απαιτούνται για την πλόρη και ϋντεχνη εκτϋλεςη 

των εργαςιών, ςύμφωνα και με τα λοιπϊ Σεύχη Δημοπρϊτηςησ. 

Καμιϊ αξύωςη ό αμφιςβότηςη δεν μπορεύ να θεμελιωθεύ, ωσ προσ το εύδοσ και την απόδοςη 

των μηχανημϊτων, τισ ειδικότητεσ και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προςωπικού και την 

δυνατότητα χρηςιμοπούηςησ ό μό μηχανικών μϋςων, εκτόσ αν ϊλλωσ ορύζεται ςτα ϊρθρα του 

παρόντοσ. 

ύμφωνα με τα παραπϊνω, με τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ Σιμολογύου  προκύπτει το 

προώπολογιζόμενο ϊμεςο κόςτοσ του Έργου, δηλαδό το ςυνολικό κόςτοσ των επύ μϋρουσ 

εργαςιών ό λειτουργιών, οι οπούεσ ςυνθϋτουν το φυςικό αντικεύμενο του Έργου. τισ τιμϋσ 

μονϊδοσ αυτϋσ, ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται τα κϊτωθι: 

1.1 Κϊθε εύδουσ επιβϊρυνςη των ενςωματουμϋνων υλικών από φόρουσ, τϋλη, δαςμούσ, ϋξοδα 

εκτελωνιςμού, ειδικούσ φόρουσ κ.λπ., πλην του Υ.Π.Α. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται από τα 

τϋλη διοδύων των κϊθε εύδουσ μεταφορικών του μϋςων.  

1.2 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ των πϊςησ φύςεωσ, ενςωματουμϋνων και μη, κυρύων και βοηθητικών 

υλικών, μεταφορϊσ τουσ ςτισ θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, αποθόκευςησ, φύλαξησ, 

επεξεργαςύασ τουσ (αν απαιτεύται) και προςϋγγιςόσ τουσ, με τισ απαιτούμενεσ 

φορτοεκφορτώςεισ, τισ αςφαλύςεισ των μεταφορών, τισ ςταλύεσ των μεταφορικών μϋςων 

και τισ απαιτούμενεσ πλϊγιεσ μεταφορϋσ, εκτόσ των ειδικών περιπτώςεων, που η μεταφορϊ 

πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου.  

 Ομούωσ οι δαπϊνεσ για την φορτοεκφόρτωςη και μεταφορϊ (με την ςταλύα μεταφορικών 

μϋςων) των πλεοναζόντων ό/και ακατϊλληλων προώόντων εκςκαφών και λοιπών υλικών, ςε 

κατϊλληλουσ χώρουσ απόρριψησ, λαμβανομϋνων υπόψη των ιςχυόντων Περιβαλλοντικών 

Όρων, ςύμφωνα με την Ε..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

 Σο κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ, των αποβλότων από εκςκαφϋσ, καταςκευϋσ και 

κατεδαφύςεισ (ΑΕΚΚ), όπωσ αυτϊ καθορύζονται ςτην ΚΤΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΥΕΚ 

1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
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Τπουργεύου Περιβϊλλοντοσ Ενϋργειασ και Κλιματικόσ Αλλαγόσ, δεν περιλαμβϊνεται ςτισ 

αντύςτοιχεσ τιμϋσ του τιμολογύου. 

 Ωσ «κόςτοσ υποδοχόσ ςε αποδεκτούσ χώρουσ» νοεύται το κόςτοσ χρόςησ του ςυγκεκριμϋνου 

χώρου από την παρϊδοςη των υλικών αυτών και την επϋκεινα διαχεύριςό τουσ. 

1.3 Οι δαπϊνεσ μιςθών, ημερομιςθύων, υπερωριών, υπερεργαςιών, αςφαλιςτικών ειςφορών (ςτο 

Ι.Κ.Α., ςε αςφαλιςτικϋσ εταιρεύεσ, ό ςε ϊλλουσ ημεδαπούσ ό/και αλλοδαπούσ αςφαλιςτικούσ 

οργανιςμούσ κλπ.), δώρων εορτών, επιδομϊτων που καθορύζονται από τισ ιςχύουςεσ 

εκϊςτοτε υλλογικϋσ υμβϊςεισ Εργαςύασ (αδεύασ, οικογενειακού, θϋςεωσ, ανθυγιεινόσ 

εργαςύασ, εξαιρεςύμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινόσ απαςχόληςησ (πλην των ϋργων που η 

εκτϋλεςό τουσ προβλϋπεται κατϊ τισ νυκτερινϋσ ώρεσ και τιμολογούνται ιδιαιτϋρωσ) κ.λπ., 

του πϊςησ φύςεωσ προςωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτότων οδηγών και 

χειριςτών οχημϊτων και μηχανημϊτων, τεχνιτών ςυνεργεύων, επιςτημονικού προςωπικού 

και των επιςτατών με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο, ημεδαπού ό αλλοδαπού που απαςχολεύται 

για την καταςκευό του ϋργου, επύ τόπου ό οπουδόποτε αλλού. 

1.4 Οι κϊθε εύδουσ δαπϊνεσ για την εγκατϊςταςη, εξοπλιςμό και λειτουργύα εργοταξιακού 

εργαςτηρύου, εϊν προβλϋπεται, την λόψη και μεταφορϊ των δοκιμύων και την εκτϋλεςη 

ελϋγχων και δοκιμών, εύτε ςτο εργοταξιακό εργαςτόριο ό ςε κρατικό ό ςε ιδιωτικό τησ 

εγκρύςεωσ τησ Τπηρεςύασ, ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

1.5 Οι δαπϊνεσ εγκατϊςταςησ και λειτουργύασ μονϊδων παραγωγόσ προκαταςκευαςμϋνων 

ςτοιχεύων, εφ’ όςον προβλϋπονται από τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ςυγκροτημϊτων 

παραγωγόσ θραυςτών υλικών (ςπαςτηροτριβεύο), ςκυροδϋματοσ, αςφαλτομιγμϊτων κ.λπ., 

ςτον εργοταξιακό χώρο ό εκτόσ αυτού.  

τισ δαπϊνεσ αυτϋσ περιλαμβϊνονται: η εξαςφϊλιςη του απαιτουμϋνου χώρου, η καταςκευό 

των υποδομών, κτιριακών και λοιπών ϋργων των μονϊδων, η εγκατϊςταςη του 

απαιτουμϋνου κατϊ περύπτωςη εξοπλιςμού, οι λειτουργικϋσ δαπϊνεσ πϊςησ φύςεωσ, οι 

φορτοεκφορτώςεισ και μεταφορϋσ των πρώτων υλών ςτην μονϊδα και των παραγομϋνων 

προώόντων μϋχρι τισ θϋςεισ ενςωμϊτωςόσ τουσ ςτο Έργο, καθώσ και η αποςυναρμολόγηςη 

των εγκαταςτϊςεων μετϊ το πϋρασ των εργαςιών, η καθαύρεςη των υποδομών τουσ (βϊςεισ, 

τοιχύα κλπ καταςκευϋσ από ςκυρόδεμα ό οποιοδόποτε ϊλλο υλικό) και αποκατϊςταςησ του 

χώρου ςε βαθμό αποδεκτό από την Τπηρεςύα και ςύμφωνα με τουσ ιςχύοντεσ 

Περιβαλλοντικούσ όρουσ.  

Οι ωσ ϊνω όροι για την αποξόλωςη των μονϊδων και αποκατϊςταςη των χώρων ϋχουν 

εφαρμογό ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 
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(α)  Όταν η εγκατϊςταςη των μονϊδων ϋχει γύνει ςε χώρο που ϋχει παραχωρηθεύ από το 

Δημόςιο 

(β)  Όταν οι μονϊδεσ ϋχουν ανεγερθεύ μεν ςε χώρουσ που ϋχει εξαςφαλύςει ο Ανϊδοχοσ, 

αλλϊ ϋχει δοθεύ προςωρινό ϊδεια εγκατϊςταςησ-λειτουργύασ για τισ ανϊγκεσ του 

ςυγκεκριμϋνου ϋργου. 

1.6 Σα πϊςησ φύςεωσ αςφϊλιςτρα για το προςωπικό του Έργου, τισ μεταφορϋσ, τα μεταφορικϊ 

μϋςα, τα μηχανόματα ϋργων και τισ εγκαταςτϊςεισ, 

1.7 Οι επιβαρύνςεισ από την εκτϋλεςη των εργαςιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγό τησ 

κυκλοφορύασ και την λόψη των απαιτουμϋνων προςτατευτικών μϋτρων, οι δαπϊνεσ των 

μϋτρων προςταςύασ των όμορων καταςκευών των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, τησ 

πρόληψησ ατυχημϊτων εργαζομϋνων ό τρύτων, τησ αποφυγόσ βλαβών ςε κινητϊ ό ακύνητα 

πρϊγματα τρύτων, τησ αποφυγόσ ρύπανςησ ρεμϊτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώσ και οι 

δαπϊνεσ των μϋτρων προςταςύασ των ϋργων ςε κϊθε φϊςη τησ καταςκευόσ τουσ 

ανεξαρτότωσ τησ εποχόσ του ϋτουσ (εκςκαφϋσ, θεμελιώςεισ, ικριώματα, ςκυροδετόςεισ κ.λπ.) 

και μϋχρι την οριςτικό παραλαβό τουσ.  

1.8 Οι δαπϊνεσ διεξαγωγόσ των ελϋγχων ποιότητοσ και οι δαπϊνεσ καταςκευόσ των πϊςησ 

φύςεωσ ‘’δοκιμαςτικών τμημϊτων’’ που προβλϋπονται ςτην Σ..Τ. και τουσ λοιπούσ όρουσ 

δημοπρϊτηςησ (μετρόςεισ, εργαςτηριακού ϋλεγχοι και δοκιμϋσ, αξύα υλικών, χρόςη 

μηχανημϊτων, εργαςύα κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπϊνεσ διϊθεςησ, προςκόμιςησ και λειτουργύασ του κυρύου και βοηθητικού μηχανικού 

εξοπλιςμού και μϋςων (π.χ. ικριωμϊτων, εργαλεύων) που απαιτούνται για ςυγκεκριμϋνεσ 

εργαςύεσ/λειτουργύεσ του ϋργου, ςτο πλαύςιο του εγκεκριμϋνου χρονοδιαγρϊμματοσ, ςτισ 

οπούεσ περιλαμβϊνονται τα μιςθώματα, η μεταφορϊ επύ τόπου, η ςυναρμολόγηςη (όταν 

απαιτεύται), η αποθόκευςη, η φύλαξη, η αςφϊλιςη, οι αποδοχϋσ οδηγών, χειριςτών, βοηθών 

και τεχνιτών, τα καύςιμα, τα λιπαντικϊ και λοιπϊ αναλώςιμα, τα ανταλλακτικϊ, οι επιςκευϋσ, 

οι μετακινόςεισ ςτον χώρο του ϋργου, οι ημεραργύεσ για οποιαδόποτε αιτύα, οι πϊςησ φύςεωσ 

ςταλύεσ και καθυςτερόςεισ (που δεν οφεύλονται ςε υπαιτιότητα του Κυρύου του Έργου), η 

αποςυναρμολόγηςό τουσ (εϊν απαιτεύται) και η απομϊκρυνςό τουσ από το Έργο.  

Περιλαμβϊνονται επύςησ οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ του εφεδρικού εξοπλιςμού που 

διατηρεύται ςε ετοιμότητα για την αντιμετώπιςη βλαβών ό για οποιαδόποτε ϊλλη αιτύα. 

1.10 Οι δαπϊνεσ προμηθεύασ ό παραγωγόσ, φορτοεκφόρτωςησ και μεταφορϊσ ςτη θϋςη 

ενςωμϊτωςησ και τυχόν προςωρινών αποθϋςεων και επαναφορτώςεων αδρανών υλικών 

προϋλευςησ λατομεύων, ορυχεύων κλπ. πλην των περιπτώςεων που ςτα οικεύα ϊρθρα του 
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παρόντοσ Σιμολογύου αναφϋρεται ρητϊ ότι η μεταφορϊ πληρώνεται ιδιαύτερα (ϊρθρα που 

επιςημαύνονται με αςτερύςκο [*]).  

  Περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ πλύςεωσ, ανϊμιξησ ό εμπλουτιςμού των υλικών, ώςτε να 

ανταποκρύνονται ςτισ προβλεπόμενεσ από την Μελϋτη του Έργου προδιαγραφϋσ, 

λαμβανομϋνων υπόψη των ςχετικών περιβαλλοντικών όρων  

1.11 Οι επιβαρύνςεισ από καθυςτερόςεισ, μειωμϋνη απόδοςη και μετακινόςεισ μηχανημϊτων και 

προςωπικού που οφεύλονται: 

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

κ.λπ.),  

(β)  ςτην μη ολοκλόρωςη των διαδικαςιών απαλλοτρύωςησ τμημϊτων του χώρου 

εκτϋλεςησ των εργαςιών (υπό την προώπόθεςη ότι παρϋχεται η δυνατότητα 

τμηματικόσ εκτϋλεςησ των εργαςιών),  

(γ)  ςτισ τυχόν ιδιαύτερεσ απαιτόςεισ αντιμετώπιςησ των εμποδύων από τουσ αρμόδιουσ για 

αυτϊ φορεύσ (ΤΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΤΑx κ.λπ.),  

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

(ε)  ςτην διενϋργεια των απαιτουμϋνων μετρόςεων, ελϋγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

εργαςτηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώσ και ςτισ λοιπϋσ υποχρεώςεισ του Αναδόχου 

που προβλϋπονται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ, εύτε τα ωσ ϊνω αποζημιώνονται ιδιαύτερα 

εύτε εύναι ανηγμϋνα ςτο ποςοςτό Γ.Ε.& Ο.Ε. ό ςε ϊλλα ϊρθρα του παρόντοσ Σιμολογύου  

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

(ζ) ςε προςωρινϋσ ό μόνιμεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ ςτην ευρύτερη περιοχό του ϋργου 

για οποιαδόποτε αιτύα (π.χ. εορτϋσ, εργαςύεσ ςυντόρηςησ οδικού δικτύου και 

υποδομών, βλϊβεσ ςε ϊλλα ϋργα, εκτϋλεςη ϊλλων ϋργων κλπ.). 

1.12 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την ομαλό και αςφαλό διακύνηςη πεζών και οχημϊτων ςτισ 

θϋςεισ εκτϋλεςησ των εργαςιών, όπωσ ενδεικτικϊ: 

(1) Οι δαπϊνεσ προςωρινών γεφυρώςεων ορυγμϊτων πλϊτουσ ϋωσ 3,0 m, για την 

αποκατϊςταςη τησ κυκλοφορύασ πεζών και οχημϊτων, όταν τούτο κρύνεται απαραύτητο 

από την Τπηρεςύα ό τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ  

(2) Οι δαπϊνεσ λόψησ προςτατευτικών μϋτρων για την απρόςκοπτη και αςφαλό 

κυκλοφορύα πεζών και οχημϊτων ςτην περύμετρο των χώρων εκτϋλεςησ των εργαςιών, 

όπου απαιτεύται, ότοι για την περύφραξη των ορυγμϊτων και γενικϊ των χώρων 
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εκτϋλεςησ εργαςιών, την ενημϋρωςη του κοινού, την ςόμανςη και φωτεινό 

ςηματοδότηςη του εργοταξιακού χώρου (πλην εκεύνησ που προκύπτει από μελϋτη 

ςόμανςησ και τιμολογεύται ιδιαιτϋρωσ), την προςωρινό διευθϋτηςη και αποκατϊςταςη 

τησ κυκλοφορύασ κλπ. καθώσ και οι δαπϊνεσ για την απομϊκρυνςη των παραπϊνω 

προςωρινών καταςκευών και ςόμανςησ μετϊ την περαύωςη των εργαςιών και την 

πλόρη αποκατϊςταςη τησ αρχικόσ ςόμανςησ. 

1.13 Οι δαπϊνεσ των τοπογραφικών εργαςιών (αποτυπώςεων, παςςαλώςεων, 

αναπαςςαλώςεων, πύκνωςησ τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατϊςταςησ χωροςταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χϊραξη των 

επιμϋρουσ ςτοιχεύων του ϋργου, οι δαπϊνεσ ςύνταξησ μελετών εφαρμογόσ (όταν απαιτεύται 

για την προςαρμογό των ςτοιχεύων τησ οριςτικόσ μελϋτησ ςτο ακριβϋσ ανϊγλυφο του 

εδϊφουσ ό υφιςτϊμενεσ καταςκευϋσ), καταςκευαςτικών ςχεδύων και ςχεδύων λεπτομερειών, 

οι δαπϊνεσ ανύχνευςησ και εντοπιςμού εμποδύων ςτον χώρο εκτϋλεςησ του ϋργου και 

εκπόνηςησ μελετών αντιμετώπιςησ αυτών (λ.χ. υπϊρχοντα θεμϋλια, υψηλόσ ορύζοντασ 

υπογεύων υδϊτων, δύκτυα Οργανιςμών Κοινόσ Ωφελεύασ [ΟΚΩ]),  

1.14 Οι δαπϊνεσ αποτύπωςησ τεχνικών ϋργων και λοιπών εγκαταςτϊςεων που απαντώνται ςτο 

χώρο του ϋργου, οι δαπϊνεσ επαλόθευςησ των ςτοιχεύων εδϊφουσ με τοπογραφικϋσ 

μεθόδουσ καθώσ και οι δαπϊνεσ λόψησ επιμετρητικών ςτοιχεύων κατ’ αντιπαρϊςταςη με 

εκπρόςωπο τησ Τπηρεςύασ και ςύνταξησ των πϊςησ φύςεωσ επιμετρητικών ςχεδύων, 

πινϊκων και υπολογιςμών που θα υποβληθούν ςτην Τπηρεςύα προσ ϋλεγχο. 

 1.15 Η δαπϊνη ςύνταξησ των αναπτυγμϊτων και πινϊκων οπλιςμού ςκυροδεμϊτων (όταν αυτού 

δεν περιλαμβϊνονται ςτη μελϋτη. 

1.16 Οι δαπϊνεσ ενημϋρωςησ των οριζοντιογραφιών τησ μελϋτησ με τα ςτοιχεύα των 

εντοπιζομϋνων με ερευνητικϋσ τομϋσ ό κατϊ την εκτϋλεςη των εργαςιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπϊνεσ των αντλόςεων (πλην των αντλόςεων κατϊ την καταςκευό τεχνικών εντόσ 

κούτησ ποταμών ό ςτην περύπτωςη που δεν υπϊρχει δυνατότητα παροχϋτευςησ προσ φυςικό 

ό τεχνητό αποδϋκτη υδϊτων) καθώσ και των προςωρινών διευθετόςεων για την 

αντιμετώπιςη των επιφανειακών, υπογεύων και πηγαύων νερών ώςτε να προςτατεύονται 

τόςο τα καταςκευαζόμενα οςο και τα υπϊρχοντα ϋργα και το περιβϊλλον γενικότερα, εκτόσ 

αν προβλϋπεται διαφορετικϊ ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.18 Οι δαπϊνεσ που απορρϋουν από δικαιώματα κατοχυρωμϋνων μεθόδων και ευρεςιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατϊ οποιονδόποτε τρόπο για την ϋντεχνη εκτϋλεςη των εργαςιών. 

1.19 Οι δαπϊνεσ διαμόρφωςησ προςβϊςεων, προςπελϊςεων και δαπϋδων εργαςύασ ςτα διϊφορα 

τμόματα του ϋργου, και γενικϊ κϊθε βοηθητικόσ καταςκευόσ που θα απαιτηθεύ ςε 
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οποιοδόποτε ςτϊδιο των εργαςιών, όταν δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη επιμϋτρηςη αυτών ςτα 

ςυμβατικϊ τεύχη, καθώσ και οι δαπϊνεσ αποξόλωςησ των προςωρινών καταςκευών και 

περιβαλλοντικόσ αποκατϊςταςησ των χώρων (προςβϊςεων, προςπελϊςεων, δαπϋδων 

εργαςύασ κ.λπ.) εκτόσ εϊν υπϊρχει ϋγγραφη αποδοχό τησ Τπηρεςύασ για την διατόρηςό τουσ. 

1.20 Οι δαπϊνεσ για την προςταςύα και την εξαςφϊλιςη τησ λειτουργύασ των δικτύων Ο.Κ.Ω. που 

διαςχύζουν εγκϊρςια τα ορύγματα ό επηρεϊζονται τοπικϊ από τισ εκτελούμενεσ εργαςύεσ, Σην 

αποκλειςτικό ευθύνη για την πρόκληςη ζημιών και φθορών ςτα δύκτυα αυτϊ θα φϋρει, τόςο 

αςτικϊ όςο και ποινικϊ και μϋχρι περαύωςησ των εργαςιών, ο Ανϊδοχοσ του Έργου. 

1.21 Οι δαπϊνεσ πρόληψησ και αποκατϊςταςησ κϊθε εύδουσ ζημιϊσ καθώσ και οι αποζημιώςεισ για 

κϊθε εύδουσ βλϊβη ό μη ςυνόθη φθορϊ επύ υφιςταμϋνων καταςκευών κατϊ την εκτϋλεςη των 

εργαςιών ό την διακύνηςη βαρϋωσ εξοπλιςμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μϋςων 

μεγϊλησ χωρητικότητασ, ερπυςτριοφόρων μηχανημϊτων κ.λπ.) που οφεύλονται ςε μη τόρηςη 

των ςυμβατικών όρων, των υποδεύξεων τησ Τπηρεςύασ, των ιςχυουςών διατϊξεων και 

γενικότερα ςε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όςον δεν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό ςτα ςυμβατικϊ τεύχη: Οι πϊςησ φύςεωσ 

δαπϊνεσ για τισ εργοταξιακϋσ οδούσ που προκύπτουν από τη μεθοδολογύα καταςκευόσ του 

Αναδόχου και απαιτούνται για την αςφαλό διακύνηςη εξοπλιςμού και υλικών καταςκευόσ 

του Έργου (μύςθωςη ό εξαςφϊλιςη δικαιωμϊτων διϋλευςησ από ιδιωτικό ϋκταςη, καταςκευό 

των οδών ό βελτύωςη υπαρχουςών, ςόμανςη, ςυντόρηςη), καθώσ και οι δαπϊνεσ 

εξαςφϊλιςησ των αναγκαύων χώρων απόθεςησ των πλεοναζόντων ό ακαταλλόλων 

προώόντων εκςκαφών (καταβολό τιμόματοσ προσ ιδιοκτότεσ, αν απαιτεύται, εξαςφϊλιςη 

ςχετικών αδειών, καταςκευό οδών προςπϋλαςησ ό επϋκταςη ό βελτύωςη υπαρχουςών) και η 

τελικό διαμόρφωςη των χώρων μετϊ την περαύωςη των εργαςιών, ςύμφωνα με τουσ 

εγκεκριμϋνουσ περιβαλλοντικούσ όρουσ. 

1.23 Οι δαπϊνεσ των προεργαςιών ςτισ παλιϋσ ό νϋεσ επιφϊνειεσ οδοςτρωμϊτων για την 

εφαρμογό αςφαλτικών επιςτρώςεων επ' αυτών, όπωσ π.χ. ςκούπιςμα, καθαριςμόσ, 

δημιουργύα οπών αγκύρωςησ (πικούνιςμα), καθώσ και οι δαπϊνεσ μεταφορϊσ και απόθεςησ 

των προώόντων που παρϊγονται ωσ αποτϋλεςμα των παραπϊνω εργαςιών. 

1.24 Οι δαπϊνεσ διϊνοιξησ τομών ό οπών ςτα τοιχώματα υφιςταμϋνων αγωγών, φρεατύων, 

τεχνικών ϋργων κ.λπ., με οποιαδόποτε μϋςα, για τη ςύνδεςη νϋων ςυμβαλλόντων αγωγών, 

εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.25 Οι δαπϊνεσ των ειδικών μελετών, που προβλϋπεται ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ να εκπονηθούν 

από τον Ανϊδοχο χωρύσ ιδιαύτερη αμοιβό, όπωσ μελϋτεσ ςύνθεςησ ςκυροδεμϊτων και 

αςφαλτομιγμϊτων, μελϋτεσ ικριωμϊτων κ.λπ. 
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1.26 Οι δαπϊνεσ ϋκδοςησ των απαιτουμϋνων αδειών εκτϋλεςησ εργαςιών από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, 

την Πολεοδομύα και τουσ Οργανιςμούσ Κοινόσ Ωφελεύασ, εκτόσ αν προβλϋπεται ιδιαύτερη 

πληρωμό προσ τούτο ςτα τεύχη δημοπρϊτηςησ. 

1.27 Οι δαπϊνεσ λόψησ μϋτρων για την εξαςφϊλιςη τησ ςυνεχούσ και απρόςκοπτησ λειτουργύασ 

των υπαρχόντων ςτην περιοχό του Έργου δικτύων (δύκτυα ύδρευςησ, ϊρδευςησ, 

αποχϋτευςησ και αποςτρϊγγιςησ, τϊφροι, διώρυγεσ, υδατορϋματα κ.λπ.), τα οπούα 

επηρεϊζονται από την εκτϋλεςη των εργαςιών, και ιδιαύτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεύ υπϋρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανϊδοχοσ δεν λϊβει 

μϋτρα για να αποτρϋψει την εύςοδο φερτών υλών από τισ χωματουργικϋσ, κυρύωσ, ό 

ϊλλεσ εργαςύεσ. 

Οι τιμϋσ μονϊδασ του παρόντοσ Σιμολογύου προςαυξϊνονται κατϊ το ποςοςτό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφϋλουσ του Αναδόχου (Ο.Ε.), ςτο οπούο περιλαμβϊνονται οι πϊςησ φύςεωσ δαπϊνεσ οι οπούεσ δεν 

μπορούν να κατανεμηθούν ςε ςυγκεκριμϋνεσ εργαςύεσ αλλϊ αφορούν ςυνολικϊ το κόςτοσ του ϋργου 

όπωσ, κρατόςεισ ό υποχρεώςεισ αυτού, όπωσ δαπϊνεσ διούκηςησ και επύβλεψησ του Έργου, ςόμανςησ 

εργοταξύων, φόροι, δαςμού, αςφϊλιςτρα, τόκοι κεφαλαύων κύνηςησ, προμόθειεσ εγγυητικών 

επιςτολών, ϋξοδα λειτουργύασ γραφεύων κ.λπ., τα επιςφαλό ϋξοδα πϊςησ φύςεωσ καθώσ και το 

προςδοκώμενο κϋρδοσ από την εκτϋλεςη των εργαςιών. 

Σο ωσ ϊνω ποςοςτό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανϋρχεται ςε δϋκα οκτώ τοισ εκατό (18%) του προώπολογιςμού των 

εργαςιών, όπωσ αυτόσ προκύπτει βϊςει των τιμών του Σιμολογύου Προςφορϊσ του αναδόχου, 

ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, και διακρύνεται ςε: 

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

περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

(1) Εξαςφϊλιςησ και διαρρύθμιςησ εργοταξιακών χώρων, για την ανϋγερςη κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων π.χ.  γραφεύων, εργαςτηρύων και λοιπών 

εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου ό ϊλλων, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ 

ςύμβαςησ. 

(2) Ανϋγερςησ κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων του Αναδόχου ό 

ϊλλων, εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

(3) Περύφραξησ ό/και διατϊξεων επιτόρηςησ εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και χώρων 

εκτϋλεςησ εργαςιών εφόςον προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςύμβαςησ. 

(4) Εξοπλιςμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων για τη διαςφϊλιςη 

λειτουργικόσ ετοιμότητασ, εξαςφϊλιςησ ύδρευςησ, ηλεκτρικού ρεύματοσ, τηλεφωνικόσ 
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ςύνδεςησ και αποχϋτευςησ, καθώσ και λοιπών απαιτουμϋνων ευκολιών, ςύμφωνα με 

τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ. 

(5) Απομϊκρυνςησ κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων μετϊ την 

περαύωςη του ϋργου, καθώσ και οι δαπϊνεσ αποκατϊςταςησ των χώρων κατϊ τρόπο 

αποδεκτό  και ςύμφωνα με τουσ εγκεκριμϋνουσ Περιβαλλοντικούσ Όρουσ. 

(6) Κινητοπούηςησ (ειςκόμιςησ ςτο εργοτϊξιο) του απαιτούμενου εξοπλιςμού γενικόσ 

χρόςησ (π.χ. γερανού, οχόματα μεταφορϊσ προςωπικού), όπωσ προβλϋπεται ςτο 

χρονοδιϊγραμμα του ϋργου και αποκινητοπούηςησ με το πϋρασ του προβλεπόμενου 

χρόνου απαςχόληςησ. 

(7) Οι δαπϊνεσ επιςκόπηςησ των μελετών του ϋργου και τυχόν ςυμπληρώςεισ 

τροποποιόςεισ, εφόςον δεν περιλαμβϊνονται ςτο ϊμεςο κόςτοσ. 

(8) Οι δαπϊνεσ ςυμπλόρωςησ των ΑΤ/ΥΑΤ (χϋδιο Αςφϊλειασ και Τγεύασ/Υϊκελοσ 

Αςφϊλειασ και Τγεύασ), ςύμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ. 

(9) Για φόρουσ. 

(10) Για εγγυητικϋσ. 

(11) Αςφϊλιςησ του ϋργου. 

(12) Προςυμβατικού ςταδύου. 

(13) Διϊθεςησ μϋςων ατομικόσ προςταςύασ. 

(14) Για επιςφαλό ϋξοδα πϊςησ φύςεωσ (π.χ. εξεύρεςησ χώρων γραφεύων και λοιπών 

εγκαταςτϊςεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτόςεωσ για μελϋτεσ που μπορεύ να 

προκύψουν κατϊ την πορεύα των εργαςιών, εκτεταμϋνεσ διαφωνύεσ και απαύτηςη 

ιςχυρόσ νομικόσ υποςτόριξησ, απαιτόςεισ για μϋτρα προςταςύασ από μη ληφθεύςεσ 

υπόψη ακραύεσ επιτόπου ςυνθόκεσ, κλοπϋσ μη καλυπτόμενεσ από αςφϊλιςη). 

(β)  Φρονικώσ ςυνηρτημϋνα ϋξοδα, δηλαδό εξαρτώμενα από τη χρονικό διϊρκεια τησ ςύμβαςησ, 

τα οπούα περιλαμβϊνουν τισ δαπϊνεσ: 

(1) Φρόςεωσ - λειτουργύασ των εργοταξιακών εγκαταςτϊςεων και ευκολιών (περιλαμβϊνει 

τη χρόςη των εγκαταςτϊςεων και χώρων καθαρών ςύμφωνα με τισ προβλϋψεισ των 

εγκεκριμϋνων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προςωπικού γενικόσ επιςταςύασ και διούκηςησ του Αναδόχου και υπό την προώπόθεςη 

μόνιμησ και αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ ςτο ϋργο (ςε περύπτωςη μη μόνιμησ και 

αποκλειςτικόσ απαςχόληςησ θα λαμβϊνεται υπόψη ο χρόνοσ απαςχόληςησ και η 

διαθεςιμότητα ςτο ϋργο). Ανηγμϋνεσ περιλαμβϊνονται και οι δαπϊνεσ για 
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προβλεπόμενεσ νόμιμεσ αποζημιώςεισ. Σο επιςτημονικό προςωπικό και οι επιςτϊτεσ, 

με εξειδικευμϋνο αντικεύμενο (π.χ. χωματουργικϊ, τεχνικϊ, αςφαλτικϊ) δεν 

περιλαμβϊνονται. 

(3) Νομικόσ υποςτόριξησ  

(4) Εξωτερικών τεχνικών ςυμβούλων με ad hoc  μετϊκληςη 

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

αυτοκινότων 

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

προςωπικού  

(7) Μετρόςεων γενικών δεικτών και παραμϋτρων που προβλϋπονται ςτουσ εγκεκριμϋνουσ 

περιβαλλοντικούσ όρουσ και λόψη μϋτρων για ςυμμόρφωςη προσ αυτούσ 

(8) υντόρηςησ του ϋργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Σόκοι κεφαλαύων κύνηςησ και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόςτοσ 

(10) Σο αναλογούν, ςε ςχϋςη με τη ςυμμετοχό του ςτον κύκλο εργαςιών τησ επιχεύρηςησ, 

κόςτοσ  ϋδρασ επιχεύρηςησ ό/και λειτουργύασ κοινοπραξύασ 

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

Κύριο του Έργου. 

  Εϊν προκύψει ανϊγκη εκτϋλεςησ εργαςιών που παρουςιϊζουν διαφορετικϊ χαρακτηριςτικϊ 

ϋναντι παρεμφερών προσ αυτϋσ εργαςιών που περιλαμβϊνονται ςτο παρόν Σιμολόγιο, 

αποδεκτϊ όμωσ ςύμφωνα με τουσ όρουσ δημοπρϊτηςησ, ό εργαςιών που επιμετρώνται 

διαφορετικϊ, οι εργαςύεσ αυτϋσ εύναι δυνατόν να αναχθούν ςε ϊρθρα του παρόντοσ 

Σιμολογύου με αναγωγό των μεγεθών τουσ ςύμφωνα με το ακόλουθο παρϊδειγμα: 

(1) Διϊτρητοι ςωλόνεσ ςτραγγιςτηρύων, αγωγού αποχϋτευςησ ομβρύων και ακαθϊρτων 

από ςκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαςτικό διϊμετρο DN χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα διαφορετικό από τισ αναφερόμενεσ 

ςτα υποϊρθρα των αντιςτούχων ϊρθρων του παρόντοσ Σιμολογύου και για αντύςτοιχο υλικό 

καταςκευόσ, κατηγορύα αντοχόσ και μϋθοδο προςταςύασ, θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ 

του χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα ςε μόκοσ ςωλόνα τησ αμϋςωσ μικρότερησ ςτο παρόν 

Σιμολόγιο ονομαςτικόσ διαμϋτρου, με βϊςη το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαςτικό διϊμετροσ του χρηςιμοποιούμενου ςωλόνα 
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   DM:  Η αμϋςωσ μικρότερη διϊμετροσ ςωλόνα που περιλαμβϊνεται ςτο παρόν 
Σιμολόγιο. 

Αν δεν υπϊρχει μικρότερη διϊμετροσ ωσ DM θα χρηςιμοποιεύται η αμϋςωσ μεγαλύτερη 

υπϊρχουςα διϊμετροσ. 

(2) Μόρφωςη αρμών με προκαταςκευαςμϋνεσ πλϊκεσ τύπου FLEXCELL ό αναλόγου 

Για πϊχοσ DN χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ μεγαλύτερο από το πϊχοσ τησ ςυμβατικόσ πλϊκασ 

του παρόντοσ τιμολογύου (12 mm), θα γύνεται αναγωγό τησ επιφϊνειασ τησ 

χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ ςε επιφϊνεια ςυμβατικόσ πλϊκασ πϊχουσ 12 mm, με βϊςη το 

λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Σο πϊχοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ πλϊκασ ςε mm. 

(3) τεγϊνωςη αρμών με ταινύεσ τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλϊτοσ ΒN χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ μεγαλύτερο από το πλϊτοσ τησ ςυμβατικόσ ταινύασ 

του παρόντοσ Σιμολογύου (240 mm), θα γύνεται αναγωγό του μόκουσ τησ χρηςιμοποιούμενησ 

ταινύασ ςε μόκοσ ςυμβατικό ταινύασ πλϊτουσ 240 mm, με βϊςη το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Σο πλϊτοσ τησ χρηςιμοποιούμενησ ταινύασ ςε mm 

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

παρόντοσ Σιμολογύου. 

Όπου ςτα επιμϋρουσ ϊρθρα υπϊρχει αναφορϊ ςε ΕΣΕΠ των οπούων ϋχει αρθεύ με απόφαςη η 

υποχρεωτικό εφαρμογό, η ςχετικό αναφορϊ μπορεύ να αντιςτοιχύζεται με αναφορϊ ςε 

ΠΕΣΕΠ ό ϊλλο πρότυπο που θα περιλαμβϊνεται ςε ςχετικό πύνακα ςτουσ γενικούσ όρουσ του 

παρόντοσ. 
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Οι τιμέσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου που φέρουν την ςήμανςη [*] παραπλεύρωσ 
τησ αναγραφόμενησ τιμήσ ςε ΕΥΡΩ δεν ςυμπεριλαμβάνουν την δαπάνη τησ καθαρήσ 
μεταφοράσ των, κατά περίπτωςη, υλικών ή προΰόντων. 
 
Η Δημοπρατούςα Αρχή θα προςθέτει ςτισ τιμέσ αυτέσ την δαπάνη του μεταφορικού 
έργου, με βάςη τα ςτοιχεία τησ μελέτησ και τισ ςυνθήκεσ εκτέλεςησ του έργου. 
 
Για τον προςδιοριςμό τησ ωσ άνω δαπάνησ του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθεσ τιμέσ μονάδασ ςε €/m3.km 

 

ε αςτικέσ περιοχέσ   

 - απόςταςη < 5 km 0,28   

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,21   

Εκτόσ πόλεωσ   

 · οδοί καλήσ βατότητασ   

 - απόςταςη < 5 km 0,20   

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακήσ βατότητασ   

 - απόςταςη < 5 km 0,25   

 - απόςταςη ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακέσ οδοί   

 - απόςταςη < 3 km 0,22   

 - απόςταςη ≥ 3 km 0,20   

Πρόςθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωςησ (αςφαλτικϊ, εκςκαφϋσ 
θεμελύων και χανδϊκων, μικρόσ κλύμακασ 
εκςκαφϋσ) 

0,03 

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

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

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

ΟΜΑΔΑ Α: ΦΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ - ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΕΙ 

Άρθρο Α1 (ΤΔΡ 3.10.02.01 - ΦΕΣ)  Εκςκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων ςε έδαφοσ γαιώδεσ ή 

ημιβραχώδεσ - με πλάτοσ πυθμένα έωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των προΰόντων εκςκαφήσ επί 

αυτοκινήτου, την ςταλία του αυτοκινήτου και τη μεταφορά ςε οποιαδήποτε απόςταςη - για βάθοσ 

ορύγματοσ έωσ 4,00 m   

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ: ΤΔΡ6081.1  

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ ό ημιβραχώδεσ περιλαμβανομϋνων και των 

εκςκαφών τυχόν υπαρχουςών αςφαλτικών ςτρώςεων, ςε κατοικημϋνη περιοχό ό ςτο εύροσ κατϊληψησ 

οδικού ϊξονα υπό κυκλοφορύα, με  οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα με ό χωρύσ χειρονακτικό υποβοόθηςη) 

εν ξηρώ ό με υπόγεια νερϊ (με ςτϊθμη ηρεμούςα ό υποβιβαζόμενη με ϊντληςη), ςύμφωνα με την μελϋτη και 

την ΕΣΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων’’.  

Η κοπό των αςφαλτικών ςτρώςεων ό των υπαρχουςών ςτρώςεων από ςκυρόδεμα θα γύνεται υποχρεωτικϊ με 

αςφαλτοκόφτη και η ςχετικό εργαςύα περιλαμβϊνεται ςτην τιμό μονϊδασ του ϊρθρου.  

Η χρόςη αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαύτερα, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εκςκαφόσ, όςο και κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςησ των εργαςιών εντόσ του ορύγματοσ και μϋχρι τησ αποπερϊτωςησ αυτών, εκτόσ αν προβλϋπεται 

ϊλλωσ ςτην μελϋτη.  

την τιμό περιλαμβϊνονται οι ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ (αν  απαιτούνται), η 

μόρφωςη των παρειών και του πυθμϋνα  του ορύγματοσ ςτισ απαιτούμενεσ διατομϋσ ςε τρόπο που να εύναι 

δυνατό η χρόςη τύπων για τη διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ, η αναπϋταςη, ανϊλογα  με τον τρόπο και τα μϋςα 

εκςκαφόσ, καθώσ και τα τυχόν απαραύτητα δϊπεδα εργαςύασ. Σϋλοσ ςτην τιμό περιλαμβϊνονται οι κϊθε εύδουσ 

πλϊγιεσ μεταφορϋσ (οριζόντιεσ ό κατακόρυφεσ).   

Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ των παρειών που το μόκοσ τουσ δεν υπερβαύνει τα 2,00 m 

ςυνολικϊ, ανϊ 20,0 m αξονικού μόκουσ ορύγματοσ. Οι ειδικϋσ αντιςτηρύξεισ επιμετρώνται ιδιαύτερα, ςε 

ολόκληρη την επιφϊνεια εφαρμογόσ τουσ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτη μελϋτη. 

Oι εκςκαφϋσ επιμετρώνται ανϊ ζώνη βϊθουσ (ϋωσ 4,00 m, από 4,01 ϋωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κϊθε ζώνη 

εφαρμόζεται η τιμό που καθορύζεται ςτο παρόν ϊρθρο, αναλόγωσ του πλϊτουσ του ορύγματοσ και τησ 

διαχεύριςησ των προώόντων. 

Επιςημαύνεται ότι οι καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από ϊοπλο ό οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα ςτο εύροσ του ορύγματοσ 

επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου 
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Με πλϊτοσ πυθμϋνα ϋωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των προώόντων εκςκαφόσ επύ αυτοκινότου, την ςταλύα του 

αυτοκινότου και τη μεταφορά ςε οποιαδήποτε απόςταςη. Για βϊθοσ ορύγματοσ ϋωσ 4,00 m 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ορύγματοσ, με βϊςη τισ γραμμϋσ πληρωμόσ που καθορύζονται από την μελϋτη, 

ανϊλογα με το πλϊτοσ του πυθμϋνα, το βϊθοσ του ορύγματοσ και την διαχεύριςη των προώόντων εκςκαφών. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Εννέα και δέκα λεπτά 

 Αριθμητικώσ: 9,10 €  

 

Άρθρο Α2 (ΤΔΡ 3.11.02.01 - ΦΕΣ) Εκςκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων ςε έδαφοσ βραχώδεσ - με 

πλάτοσ πυθμένα έωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των προΰόντων εκςκαφήσ επί αυτοκινήτου, την ςταλία 

του αυτοκινήτου και τη μεταφορά ςε οποιαδήποτε απόςταςη - για βάθοσ ορύγματοσ έωσ 4,00 m 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ6082.1 

Εκςκαφό ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε βραχώδη πετρώματα κϊθε εύδουσ,  ςυμπεριλαμβανομϋνων και των 

ςυμπαγών γρανιτικών και των ιςχυρώσ ςυγκολλημϋνων (cemented) κροκαλοπαγών ςχηματιςμών, ςε 

κατοικημϋνη περιοχό ό ςτο εύροσ κατϊληψησ οδικού ϊξονα υπό κυκλοφορύα, με χρόςη διατρητικού εξοπλιςμού 

(υδραυλικόσ ςφύρασ ό αεροςφυρών), χρόςη διογκωτικών ηπύων εκρηκτικών (τύπου Bristar ό ιςοδυνϊμων) 

ό/και περιοριςμϋνη χρόςη εκρηκτικών (με εφαρμογό μικρών γομώςεων και χρόςη λαμαρινών για την 

αποφυγό εκτύναξησ θραυςμϊτων), όταν αυτό επιτρϋπεται από τισ αρμόδιεσ Αρχϋσ, εν ξηρώ ό με υπόγεια νερϊ 

(με ςτϊθμη ηρεμούςα ό υποβιβαζόμενη με ϊντληςη) ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ 08-01-03-01 

‘’Εκςκαφϋσ ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων’’.  

Η κοπό των αςφαλτικών ςτρώςεων ό των υπαρχουςών ςτρώςεων από ςκυρόδεμα θα γύνεται υποχρεωτικϊ με 

αρμοκόφτη. 

Η χρόςη αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαύτερα, τόςο κατϊ τη διϊρκεια τησ εκςκαφόσ, όςο και κατϊ τη διϊρκεια 

εκτϋλεςησ των εργαςιών εντόσ του ορύγματοσ και μϋχρι τησ αποπερϊτωςησ αυτών, εκτόσ αν προβλϋπεται 

ϊλλωσ ςτην μελϋτη.  

την τιμό περιλαμβϊνονται οι ςποραδικϋσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ (αν  απαιτούνται), η 

μόρφωςη των παρειών και του πυθμϋνα  του ορύγματοσ ςτισ απαιτούμενεσ διατομϋσ ςε τρόπο που να εύναι 

δυνατό η χρόςη τύπων για τη διϊςτρωςη ςκυροδϋματοσ, η αναπϋταςη, ανϊλογα  με τον τρόπο και τα μϋςα 

εκςκαφόσ, καθώσ και τα τυχόν απαραύτητα δϊπεδα εργαςύασ. Σϋλοσ ςτην τιμό περιλαμβϊνονται οι κϊθε εύδουσ 

πλϊγιεσ μεταφορϋσ (οριζόντιεσ ό κατακόρυφεσ).   

Ωσ ςποραδικϋσ θεωρούνται οι αντιςτηρύξεισ των παρειών που το μόκοσ τουσ δεν υπερβαύνει τα 2,00 m 

ςυνολικϊ, ανϊ 20,0 m αξονικού μόκουσ ορύγματοσ. Οι ειδικϋσ αντιςτηρύξεισ επιμετρώνται ιδιαύτερα, ςε 

ολόκληρη την επιφϊνεια εφαρμογόσ τουσ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτη μελϋτη.   
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Oι εκςκαφϋσ επιμετρώνται ανϊ ζώνη βϊθουσ (ϋωσ 4,00 m, από 4,01 ϋωσ 6,00 m κ.ο.κ.) και για κϊθε ζώνη 

εφαρμόζεται η τιμό που καθορύζεται ςτο παρόν ϊρθρο, αναλόγωσ του πλϊτουσ του ορύγματοσ και τησ 

διαχεύριςησ των προώόντων. 

Επιςημαύνεται ότι οι αποξηλώςεισ αςφαλτικών ταπότων και οι καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από ϊοπλο ςκυρόδεμα 

ςτο εύροσ του ορύγματοσ εντϊςςονται ςτισ εκςκαφϋσ του παρόντοσ ϊρθρου, ενώ οι καθαιρϋςεισ ςτοιχεύων από 

οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου 

Με πλϊτοσ πυθμϋνα ϋωσ 3,00 m, με την φόρτωςη των προώόντων εκςκαφόσ επύ αυτοκινότου, την ςταλύα του 

αυτοκινότου και τη μεταφορά ςε οποιαδήποτε απόςταςη. Για βϊθοσ ορύγματοσ ϋωσ 4,00 m 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ορύγματοσ, με βϊςη τισ γραμμϋσ πληρωμόσ που καθορύζονται από την μελϋτη, 

ανϊλογα με το πλϊτοσ του πυθμϋνα, το βϊθοσ του ορύγματοσ και την διαχεύριςη των προώόντων εκςκαφών. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Είκοςι επτά και τριάντα λεπτά 

             Αριθμητικώσ:  27,30 € 

 

Άρθρο  Α3  (ΤΔΡ 3.12) Προςαύξηςη τιμών εκςκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιςη προςθέτων δυςχερειών από διερχόμενα δίκτυα ΟΚΩ 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ6087 

Πρόςθετη τιμό καταβαλλόμενη λόγω δυςχερούσ εκςκαφόσ, ςε οποιοδόποτε ϋδαφοσ, κϊτω από δύκτυα 

Εταιρειών/Οργανιςμών Κοινόσ Ωφϋλειασ τοπικού χαρακτόρα, υποςτηριζόμενα / αντιςτηριζόμενα ό μη, ανϊ 

μϋτρο μόκουσ ςυναντώμενου αγωγού κατϊ μόκοσ του ςκϊμματοσ.  

Νοεύται δε αγωγόσ μϋςα ςτο ςκϊμμα και ο παραμϋνων μϋςα ς΄ αυτό κατϊ το μεγαλύτερο μϋροσ τησ διατομόσ 

του (πϊνω από 50%). Περιςςότεροι του ενόσ αγωγού περιλαμβανόμενοι ςε ιδεατό κύλινδρο με ϊξονα τον ϊξονα 

του μεγαλύτερου αγωγού και διαμϋτρου 1,00 m θεωρούνται ωσ ϋνασ αγωγόσ. Εφόςον υπϊρχουν ϋξω από τον 

παραπϊνω κύλινδρο ϊλλοι αγωγού καταβϊλλεται ακόμη μύα φορϊ η τιμό αυτό.  

το παρόν ϊρθρο δεν περιλαμβϊνονται οι τυχόν απαιτούμενεσ εργαςύεσ υποςτόριξησ, αντιςτόριξησ ό 

υποθεμελύωςησ του δικτύου. Οι εργαςύεσ αυτϋσ θα εκτελούνται, κατϊ περύπτωςη, ςύμφωνα με την εγκεκριμϋνη 

μελϋτη ό/και τισ οδηγύεσ των αρμοδύων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται ςύμφωνα με τα οικεύα ϊρθρα του 

Σιμολογύου. 

Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (μμ) ςυναντώμενου αγωγού που προκαλεύ δυςχϋρεια εκςκαφόσ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δέκα πέντε ευρώ 

             Αριθμητικώσ:  15,00 € 
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Άρθρο  Α4  (ΤΔΡ 4.09 - ΦΕΣ) Αποκατάςταςη αςφαλτικών οδοςτρωμάτων ςτισ θέςεισ ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτη μελέτη. (υνολικό πάχοσ αποκατάςταςησ 

παρόντοσ άρθρου ςύμφωνα με ςχέδιο Λ.01) 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΟΔΟ 4521Β 

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

ότοι: 

1.  Καταςκευό ςτρώςησ υπόβαςησ οδοςτρωςύασ με αδρανό υλικϊ λατομεύου, ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 

0,10 m, με τη μεταφορϊ του αργού υλικού ςτον τόπο των ϋργων, ςύμφωνα με την ΠΣΠ Ο-150. 

2.  Καταςκευό ςτρώςησ βϊςησ οδοςτρωςύασ με αδρανό υλικϊ λατομεύου, ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 0,10 m, 

με τη μεταφορϊ του αργού υλικού ςτον τόπο των ϋργων, ςύμφωνα με την ΠΣΠ Ο-155. 

3. Βϊςη από ςκυρόδεμα C16/20 πϊχουσ 10 εκατοςτών 

4. Αςφαλτικό προεπϊλειψη με αςφαλτικό διϊλυμα τύπου ΜΕ-Ο κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ςτισ ΠΣΠ  Α-11 και 

Α-201 ορύζεται. 

5.  Αςφαλτικό ςτρώςη κυκλοφορύασ με αςφαλτικό ςκυρόδεμα παραςκευαζόμενο ςε μόνιμη 

εγκατϊςταςη, ςυμπυκνωμϋνου πϊχουσ 50 mm κατϊ τα λοιπϊ όπωσ ςτην ΠΣΠ Α-265 ορύζεται. 

Περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου όλων των ενςωματουμϋνων υλικών, η λόψη μϋτρων για 

τισ απαιτούμενεσ κυκλοφοριακϋσ ρυθμύςεισ και η απαςχόληςη προςωπικού, εξοπλιςμού και μϋςων για την 

εκτϋλεςη των εργαςιών, καθώσ και η ςυλλογό και απομϊκρυνςη τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαριςμόσ 

του οδοςτρώματοσ με χρόςη μηχανικού ςαρώθρου μετϊ την ολοκλόρωςη των εργαςιών. 

Σο παρόν ϊρθρο ϋχει εφαρμογό ανεξαρτότωσ τησ εκτϊςεωσ των αποκαταςτϊςεων και των κυκλοφοριακών 

ςυνθηκών ςτην θϋςη εκτϋλεςησ των εργαςιών. Οι επιμϋρουσ εργαςύεσ θα εκτελούνται ςύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα ςτα αντύςτοιχα ϊρθρα του τιμολογύου ϋργων οδοποιύασ (ΝΕΣ ΟΔΟ). 

Σιμό ανϊ τετραγωνικό μϋτρο (m2) πλόρουσ αποκατϊςταςησ οδοςτρώματοσ. 

 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 

             Αριθμητικώσ:  19,50 € 
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Άρθρο  Α5  (ΤΔΡ 4.10 - ΦΕΣ) Αποκατάςταςη επίςτρωςησ πεζοδρομίου νηςίδασ ή πλατείασ ή οδού ή 

πεζοδρομίου με κυβόλιθουσ ή τςιμεντόπλακεσ ςτισ θέςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτύων ςύμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτη μελέτη. (υνολικό πάχοσ αποκατάςταςησ παρόντοσ άρθρου ςύμφωνα με ςχέδιο 

Λ.01). 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6804 

Αποκατϊςταςη επύςτρωςησ πεζοδρομύου, νηςύδασ ό πλατεύασ ό οδού, η οπούα ϋχει αποξηλωθεύ για την 

καταςκευό υπογεύου δικτύου, ςτην προτϋρα τησ κατϊςταςη, με χρόςη νϋων ό των υφιςτϊμενων 

τςιμεντοπλακών, κυβολύθων, λιθοςωμϊτων, μαρμϊρων κλπ εφόςον ϋχουν εξαχθεύ χωρύσ φθορϋσ κατϊ την 

αποξόλωςη και ςυμπλόρωςό τουσ με υλικϊ τησ αυτόσ υφόσ, χρωματιςμού και διαςτϊςεων για την εξαςφϊλιςη 

ενιαύασ μορφόσ τησ ςυνολικόσ επύςτρωςησ του χώρου και κατϊ τα λοιπϊ ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-06-08-03 

"Αποκατϊςταςη πλακοςτρώςεων ςτισ θϋςεισ διϋλευςησ υπογεύων δικτύων". 

Για τισ εργαςύεσ πλόρουσ επαναφορϊσ ενόσ τετραγωνικού μϋτρου αποξηλωθϋντοσ πεζοδρομύου νηςύδασ ό 

πλατεύασ ό οδού ό πεζοδρομύου. με κυβόλιθουσ ό τςιμεντόπλακεσ, ότοι: 

1. Τπόβαςη οδοποιύασ από θραυςτο υλικό οδοςτρωςύασ κατϊ ΠΣΠ 0-150 πϊχουσ 10 εκατοςτών. 

2. Βϊςη οδοςτρωςύασ από θραυςτο υλικό οδοςτρωςύασ κατϊ ΠΣΠ 0-155 πϊχουσ 10 εκατοςτών. 

3. Σςιμϋντο κατηγορύασ C16/20 με τοποθϋτηςη μεταλλικού πλϋγματοσ Σ131, πϊχουσ 10 εκατοςτών 

4. Άμμοσ ϋδραςησ πϊχουσ 4 εκατοςτών 

5. Κυβόλιθοι από ςκυρόδεμα (τυποποιημϋνοι) ενδεικτικού πϊχουσ 6 εκατοςτών ό διαφορετικό (8 

εκατοςτϊ) ό τςιμεντόπλακεσ ό οποιοδόποτε ϊλλο υλικό τελικόσ επύςτρωςησ, κατόπιν απαύτηςησ και ϋγκριςησ 

τησ Επιβλϋπουςασ Τπηρεςύασ. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται επύςησ: 

α. Η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου των απαιτουμϋνων προςθϋτων υλικών επύςτρωςησ, του αυτού 

τύπου και μορφόσ με τα προώπϊρχοντα 

β. Η προμόθεια και μεταφορϊ επύ τόπου των υλικών αποκατϊςταςησ του υποςτρώματοσ, ςτην προτϋρα 

του μορφό: ϊμμοσ ϋδραςησ ό ςτρώςη ςκυροδϋματοσ (με ό χωρύσ πλϋγμα οπλιςμού), κυβόλιθοι ό 

τςιμεντόπλακεσ ό οποιοδόποτε ϊλλο υλικό τελικόσ επύςτρωςησ.   

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

κλπ, ϋτςι ώςτε οι αρμού και οι τυχόν αρχιτεκτονικϋσ διαμορφώςεισ (εναλλαγό χρωμϊτων ό υφόσ πλακών κλπ) 

να εναρμονύζονται πλόρωσ προσ την περιβϊλλουςα επύςτρωςη. Επιςημαύνεται ότι ςτα όρια τησ ζώνησ 

αποκατϊςταςησ  οι πλϊκεσ θα εύναι πλόρεισ (ϊν ϋχει χρηςιμοποιηθεύ αρμοκόφτησ για την χϊραξη τησ ζώνησ του 
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ορύγματοσ, οι πλϊκεσ που ϋχουν τεμαχιςθεύ, κατϊ την επαναφορϊ τησ επύςτρωςησ θα αντικαθύςτανται με 

πλόρεισ). 

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

ό πλατεύασ ό οδού ό πεζοδρομύου. με κυβόλιθουσ ό τςιμεντόπλακεσ ό οποιοδόποτε ϊλλο υλικό τελικόσ 

επύςτρωςησ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Είκοςι επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

           Αριθμητικώσ: 27,76 € 

 

Άρθρο  Α6  (ΤΔΡ 5.05.01) Επιχώςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμιςμένο θραυςτό 

αμμοχάλικο λατομείου, για ςυνολικό πάχοσ επίχωςησ έωσ και των 50 cm.  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6068 

Επύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε κατοικημϋνεσ περιοχϋσ ό ςτην ζώνη διϋλευςησ οδικών αξόνων, ςε 

ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 30 cm, με διαβαθμιςμϋνο θραυςτό αμμοχϊλικο λατομεύου, ςύμφωνα με τισ τυπικϋσ 

διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων'' 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επύ τόπου διαβαθμιςμϋνου θραυςτού 

υλικού λατομεύου, οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ, η ϋκριψη ςτό όρυγμα με μηχανικϊ μϋςα και χειρωνακτικϊ (όπου 

απαιτεύται), η διϊςτρωςη ςε ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 30 cm, η διαβροχό (με την προμόθεια και μεταφορϊ επύ 

τόπου του νερού) και η ςυμπύκνωςη με δονητικούσ ςυμπυκνωτϋσ διαςτϊςεων αναλόγων του πλϊτουσ του 

ορύγματοσ, ούτωσ ώςτε να επιτευχθεύ βαθμόσ ςυμπύκνωςησ που αντιςτοιχεύ ςε ξηρϊ φαινόμενη πυκνότητα 

ύςη κατ' ελϊχιςτο με το 95% τησ πυκνότητασ που επιτυγχϊνεται εργαςτηριακϊ κατϊ την τροποποιημϋνη 

δοκιμό Proctor (Proctor Modified κατϊ ΕΛΟΣ EN 13286-2).  

Για ςυνολικό πϊχοσ επύχωςησ ϋωσ 50 cm 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ςυμπυκνωμϋνου όγκου επύχωςησ, βϊςει των γραμμών πληρωμόσ του ορύγματοσ 

που καθορύζονται ςτην μελϋτη 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Δέκα τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά 

           Αριθμητικώσ: 13,80 €  

 

Άρθρο  Α7  (ΤΔΡ 5.05.01) Επιχώςεισ ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμιςμένο θραυςτό 

αμμοχάλικο λατομείου, για ςυνολικό πάχοσ επίχωςησ άνω των 50 cm  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6068 

Επύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων ςε κατοικημϋνεσ περιοχϋσ ό ςτην ζώνη διϋλευςησ οδικών αξόνων, ςε 

ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 30 cm, με διαβαθμιςμϋνο θραυςτό αμμοχϊλικο λατομεύου, ςύμφωνα με τισ τυπικϋσ 

διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων'' 
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την τιμό μονϊδασ περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επύ τόπου διαβαθμιςμϋνου θραυςτού 

υλικού λατομεύου, οι πλϊγιεσ μεταφορϋσ, η ϋκριψη ςτό όρυγμα με μηχανικϊ μϋςα και χειρωνακτικϊ (όπου 

απαιτεύται), η διϊςτρωςη ςε ςτρώςεισ πϊχουσ ϋωσ 30 cm, η διαβροχό (με την προμόθεια και μεταφορϊ επύ 

τόπου του νερού) και η ςυμπύκνωςη με δονητικούσ ςυμπυκνωτϋσ διαςτϊςεων αναλόγων του πλϊτουσ του 

ορύγματοσ, ούτωσ ώςτε να επιτευχθεύ βαθμόσ ςυμπύκνωςησ που αντιςτοιχεύ ςε ξηρϊ φαινόμενη πυκνότητα 

ύςη κατ' ελϊχιςτο με το 95% τησ πυκνότητασ που επιτυγχϊνεται εργαςτηριακϊ κατϊ την τροποποιημϋνη 

δοκιμό Proctor (Proctor Modified κατϊ ΕΛΟΣ EN 13286-2).  

Για ςυνολικό πϊχοσ επύχωςησ ϊνω των 50 cm 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) ςυμπυκνωμϋνου όγκου επύχωςησ, βϊςει των γραμμών πληρωμόσ του ορύγματοσ 

που καθορύζονται ςτην μελϋτη 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

             Αριθμητικώσ:  12,80 €  

 

Άρθρο  Α8 (ΤΔΡ 5.07) Διάςτρωςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλήνων με άμμο λατομείου 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ 6069  

τρώςεισ ϋδραςησ και εγκιβωτιςμόσ ςηλόνων εντόσ ορύγματοσ με ϊμμο προϋλευςησ λατομεύου, ςύμφωνα με 

τισ τυπικϋσ διατομϋσ τησ μελϋτησ και την ΕΣΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπύχωςη ορυγμϊτων υπογεύων δικτύων'' 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά ϊμμου λατομεύου επύ τόπου του ϋργου. 

β. Η προςϋγγιςη, ϋκριψη και διϊςτρωςη του υλικού ςτο όρυγμα. 

γ. Η ιςοπϋδωςη τησ ςτρώςησ ϋδραςησ και η τύπανςη ό ελαφρϊ ςυμπύκνωςη τησ ςτρώςησ εγκιβωτιςμού 

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

ςωληνογραμμό. 

Σιμό για ϋνα κυβικό μϋτρο (m3) επύχωςησ ωσ ανωτϋρω, ςύμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από την μελϋτη 

γραμμϋσ πληρωμόσ (τυπικϋσ διατομϋσ αγωγών) 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Δεκατρία ευρώ και δέκα λεπτά 

             Αριθμητικώσ:  13,10 € 

 

Άρθρο  Α9  (ΤΔΡ 5.10) Υίλτρα ςτραγγιςτηρίων από διαβαθμιςμένα  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΔΟ-2815 

Καταςκευό φύλτρων αποςτρϊγγιςησ απο κατϊλληλα διαβαθμιςμϋνα θραυςτϊ αδρανό, μονοβαθμύων ό 

διβαθμύων, γραμμικών ςτραγγιςτηρύων (περιβολό διϊτρητων ςωλόνων, πλόρωςη αποςτραγγιςτικών τϊφρων) 

και επιφανειακών αποςτραγγύςεων (φύλτρα πρανών, ςτρώςεισ ςτρϊγγιςησ με ό χωρύσ γεωςυνθετικϊ κ.λπ.), 
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ςτισ θϋςεισ και με τα χαρακτηριςτικϊ που προβλϋπονται από την μελϋτη, ςύμφωνα με την ΕΣΕΠ 08-03-02-00 

‘’Υύλτρα ςτραγγιςτηρύων από διαβαθμιςμϋνα αδρανό’’. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβάνεται η προμόθεια αδρανών τησ προβλεπόμενησ κοκκομετρικόσ διαβϊθμιςησ, η 

μεταφορά τουσ ςτην θϋςη ενςωμϊτωςησ από οποιαδόποτε απόςταςη, η προςϋγγιςη, η διϊςτρωςη και 

ςυμπύκνωςό τουσ (ελαφρϊ ςτην περύπτωςη των γραμμικών ςτραγγιςτηρύων, ςύμφωνα με την μελϋτη για τισ 

αποςτραγγιςτικϋσ ςτρώςεισ). 

Επιμϋτρηςη εντόσ των ορύων των διαςτϊςεων τησ μελϋτησ (διατομό γραμμικού ςτραγγιςτηρύου, πϊχοσ 

αποςτραγγιςτικόσ ςτρώςησ). Κατϊ την επιμϋτρηςη του όγκου του φύλτρου των γραμμικών ςτραγγιςτηρύων θα 

αφαιρεύται η διατομό του διατρότου ςωλόνα. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο τοποθετημϋνου υλικού φύλτρου 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Εννέα ευρώ 

           Αριθμητικώσ: 9,00 € 

 

Άρθρο  Α10  (ΟΔΟ Δ-1 ΦΕΣ.) Σομή οδοςτρώματοσ με αςφαλτοκόπτη   

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΟΙΚ 2269(α) 

Σομό οδοςτρώματοσ από αςφαλτοςκυρόδεμα ό ϊοπλο ςκυρόδεμα πάχουσ έωσ και 20cm, με χρόςη 

αςφαλτοκόπτη, ώςτε να αποκλεύονται αποξηλώςεισ ϋξω από τα προβλεπόμενα όρια τησ κοπόσ και να 

προφυλϊςςεται το παραμϋνον οδόςτρωμα από φθορϋσ κατϊ τη διϊρκεια των εργαςιών. 

Η αποξόλωςη του αποκοπτομϋνου τμόματοσ και η απομϊκρυνςη των προώόντων καθαύρεςησ, τιμολογούνται 

ωσ ‘’Εκςκαφό ςε ϋδαφοσ γαιώδεσ-ημιβραχώδεσ’’  

Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο τομόσ οδοςτρώματοσ με αςφαλτοκόπτη. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Ενενήντα λεπτά 

           Αριθμητικώσ: 0,90 € 
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ΟΜΑΔΑ Β: ΥΡΕΑΣΙΑ  

Άρθρο  Β1 (ΤΔΡ 9.10-04 - ΦΕΣ.) κυρόδεμα κατηγορίασ C16/20 ςωμάτων αγκύρωςησ αγωγών, 

ςτηριγμάτων δικλείδων κ.λ.π.    

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ ΤΔΡ-6327 

Για την πλόρη καταςκευό των ςωμϊτων αγκύρωςησ των αγωγών ςτα ςημεύα όπου απαιτούνται ςύμφωνα με 

τα οριζόμενα ςτη μελϋτη και των ςωμϊτων αγκύρωςησ των ςυςκευών του δικτύου εντόσ των φρεατύων 

(δικλεύδεσ, κλπ). 

την τιμό περιλαμβϊνονται οι δαπϊνεσ για όλεσ τισ εργαςύεσ, τα υλικϊ και τη χρόςη κϊθε εύδουσ εξοπλιςμού, 

που απαιτούνται για την πλόρη και ϋντεχνη ςύμφωνα με τα παραπϊνω, τα λοιπϊ ςυμβατικϊ τεύχη και ςχϋδια 

τησ μελϋτησ, εκτϋλεςη των ςχετικών εργαςιών. 

Ειδικότερα περιλαμβϊνονται ενδεικτικϊ, αλλϊ όχι περιοριςτικϊ, οι δαπϊνεσ για: 

 τισ επύ πλϋον εκςκαφϋσ του ςκϊμματοσ του αγωγού και τισ αντύςτοιχεσ επανεπιχώςεισ ςε οποιοδόποτε 

ϋδαφοσ και βϊθοσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ 

 την τυχόν εξυγύανςη με αμμοχϊλικο  

 το ςκυρόδεμα, περιλαμβανομϋνου του τυχόν επύ πλϋον του απαιτούμενου χρηςιμοποιηθϋντοσ 

ςκυροδϋματοσ λόγω υπερεκςκαφών. 

 τουσ ξυλότυπουσ 

 τον οπλιςμό 

 την αποκομιδό πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών. 

Σιμό ανϊ κυβικό μϋτρο (m3) καταςκευαςθϋντοσ ςτοιχεύου από ςκυρόδεμα, ςύμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ από 

την μελϋτη διαςτϊςεισ. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Ογδόντα ευρώ 

           Αριθμητικώσ: 80,00 € 

 

Άρθρο  Β2  (ΤΔΡ 9.30.01 - ΦΕΣ) Υρεάτιο αερεξαγωγού για αγωγούσ DN <600 mm, διαςτάςεων 

1.50x1.50 m και ςύμφωνα με τα ςχέδια τησ μελέτησ. 

Πλόρησ καταςκευό τυπικού φρεατύου αερεξαγωγού, ςε οποιοδόποτε θϋςη του ϋργου και ανεξαρτότωσ του 

βϊθουσ τησ ςωληνογραμμόσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ επύ μϋρουσ 

αντικεύμενο εργαςιών. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 
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 οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 

  οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ εδϊφη, με 

τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η φορτοεκφόρτωςη 

των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη 

 οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 

  οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 

  οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 

  οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 

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

Μελϋτησ   

  οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου  

  η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με  αςφαλτικό επϊλειψη 

  η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ του 

φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

  η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 

τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 

  η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 

  η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 

  η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 

πεζοδρόμιο) 

  κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, ςύμφωνα με τα 

ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

την τιμό δεν περιλαμβϊνονται η βαλβύδα ειςαγωγόσ-εξαγωγόσ αϋρα και η ςυρταρωτό δικλύδα απομόνωςησ, 

που πληρώνονται με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του Σιμολογύου. 

Για αγωγούσ DN <600 mm, διαςτάςεων 1.50x1.50 m 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου. 

 ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Φιλία πεντακοςία πενήντα ευρώ 

           Αριθμητικώσ: 1.550,00 € 

 

Άρθρο  Β3  (ΤΔΡ 9.31.01 - ΦΕΣ) Υρεάτιο εκκενωτή για αγωγούσ DN < 600 mm, διαςτάςεων 2.00x1.50 

m και ςύμφωνα με τα ςχέδια τησ μελέτησ.  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ: 50% ΤΔΡ-6327 + 50% ΤΔΡ-6311  

Πλόρησ καταςκευό τυπικού φρεατύου εκκϋνωςησ, ςε οποιοδόποτε θϋςη του ϋργου και ανεξαρτότωσ του 

βϊθουσ τησ ςωληνογραμμόσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ επύ μϋρουσ 

αντικεύμενο εργαςιών. 
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την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

  οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 

  οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ εδϊφη, με 

τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η φορτοεκφόρτωςη 

των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη 

  οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 

  οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 

  οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 

  οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 

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

Μελϋτησ   

  οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ 

  η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με αςφαλτικό επϊλειψη 

  η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ του 

φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

  η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 

τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 

  η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 

  η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 

  η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 

πεζοδρόμιο) 

  κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, ςύμφωνα με τα 

ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

την τιμό δεν περιλαμβϊνονται η χυτοςιδηρό ςυρταρωτό δικλεύδα και το τεμϊχιο εξϊρμωςησ, που 

πληρώνονται με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του τιμολογύου. 

Για αγωγούσ DN <600 mm, διαςτάςεων 2.00x1.50 m 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Φίλια εννιακόςια ευρώ 

           Αριθμητικώσ: 1.900,00 € 
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Άρθρο  Β4  (ΤΔΡ 9.32.01 - ΦΕΣ) Υρεάτιο δικλειδων για αγωγούσ DN <600 mm, διαςτάςεων 1.50x1.50 

m και ςύμφωνα με τα ςχέδια τησ μελέτησ.  

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

Πλόρησ καταςκευό  τυπικού φρεατύου δικλύδων, ςε οποιοδόποτε θϋςη του ϋργου και  ανεξαρτότωσ του βϊθουσ 

τησ ςωληνογραμμόσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ επύ μϋρουσ 

αντικεύμενο εργαςιών. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

  οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 

  οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ εδϊφη, με 

τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η φορτοεκφόρτωςη 

των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη 

  οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 

  οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 

  οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 

  οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 

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

Μελϋτησ   

  οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ 

  η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με αςφαλτικό επϊλειψη 

  η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ του 

φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

  η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 

τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 

  η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 

  η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 

  η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 

πεζοδρόμιο) 

  κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, ςύμφωνα με τα 

ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

την τιμό δεν περιλαμβϊνονται οι δικλύδεσ (ςυρταρωτϋσ ό πεταλούδασ) και τα τεμϊχια εξϊρμωςησ, που 

πληρώνονται με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του τιμολογύου. 

Για αγωγούσ DN <600 mm, διαςτάςεων 1.50x1.50 m 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου.     

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Φιλία πεντακοςία πενήντα ευρώ 

           Αριθμητικώσ: 1.550,00 € 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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Άρθρο  Β5  (ΤΔΡ 9.33.03 - ΦΕΣ) Υρεάτιο βαλβίδων ελέγχου τροφοδοςίασ και μείωςησ πίεςησ δικτύου, 

διαςτάςεων 4.00x2.00 m  και ςύμφωνα με τα ςχέδια τησ μελέτησ.  

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

Πλόρησ καταςκευό  τυπικού φρεατύου μετρητού παροχόσ, ςε οποιοδόποτε θϋςη του ϋργου και ανεξαρτότωσ 

του βϊθουσ τησ ςωληνογραμμόσ από την επιφϊνεια του εδϊφουσ, ςύμφωνα με τισ ιςχύουςεσ ΕΣΕΠ ανϊ επύ 

μϋρουσ αντικεύμενο εργαςιών. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ ερευνητικϋσ τομϋσ για τον εντοπιςμό αγωγών και δικτύων 

 οι απαιτούμενεσ εκςκαφϋσ με οποιονδόποτε τρόπο (μηχανικϊ μϋςα ό χϋρια) ςε κϊθε εύδουσ εδϊφη, με 

τισ τυχόν απαιτούμενεσ αντιςτηρύξεισ των παρειών του ορύγματοσ, καθώσ και η φορτοεκφόρτωςη 

των πλεοναζόντων προώόντων εκςκαφών και η μεταφορϊ τουσ ςε οποιαδόποτε απόςταςη 

 οι απαιτούμενεσ καθαιρϋςεισ - αποξηλώςεισ 

 οι τυχόν απαιτούμενεσ αντλόςεισ 

 οι απαιτούμενεσ εξυγιαντικϋσ ςτρώςεισ ϋδραςησ του φρεατύου 

 οι καταςκευϋσ από ϊοπλο και οπλιςμϋνο ςκυρόδεμα που απαρτύζουν το φρεϊτιο (ςκυρόδεμα 

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

Μελϋτησ   

 οι απαιτούμενεσ εςωτερικϋσ διαμορφώςεισ του φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ 

 η μόνωςη των εξωτερικών παρειών του φρεατύου με αςφαλτικό επϊλειψη 

 η προμόθεια και τοποθϋτηςη των προβλεπομϋνων χυτοςιδηρών βαθμύδων και του καλύματοσ του 

φρεατύου, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

 η καταςκευό διϊταξησ αποχϋτευςησ του φρεατύου προσ κατϊλληλο αποδϋκτη (ςωλόνασ, ειδικϊ 

τεμϊχια, ςύνδεςη και εγκιβωτιςμόσ ςωλόνα) 

 η προμόθεια και εγκατϊςταςη ςωλόνα αεριςμού (όταν προβλϋπεται) 

 η επανεπύχωςη του απομϋνοντοσ διακϋνου του ορύγματοσ με θραυςτό υλικό 

 η επαναφορϊ τησ επιφανεύασ του ορύγματοσ ςτην αρχικό του κατϊςταςη (κατϊςτρωμα οδού ό 

πεζοδρόμιο) 

 κϊθε ϊλλη εργαςύα ό επιμϋρουσ καταςκευό για την πλόρη ολοκλόρωςη του φρεατύου, ςύμφωνα με τα 

ςχϋδια τησ Μελϋτησ. 

την τιμό δεν περιλαμβϊνονται ο μετρητόσ παροχόσ και το τεμϊχιο εξϊρμωςησ, που πληρώνονται με τα 

αντύςτοιχα ϊρθρα του τιμολογύου. 

 

Διαςτϊςεων 4.00x2.00 m 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ καταςκευαςμϋνου φρεατύου. 

ΕΤΡΩ Ολογράφωσ: Σρεισ χιλιάδεσ εξακοςία πενήντα ευρώ 

           Αριθμητικώσ: 3.650,00 € 

 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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ΟΜΑΔΑ Γ: ΩΛΗΝΩΕΙ - ΤΚΕΤΕ ΔΙΚΣΤΟΤ 

ωληνώςεισ πιέςεωσ από ςωλήνεσ πολυαιθυλενίου (PE) με ςυμπαγέσ τοίχωμα κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-

2:2011 

ωληνώςεισ υπό πύεςη από ςωλόνεσ πολυαιθυλενύου (ΡΕ) ςυμπαγούσ τοιχώματοσ κατϊ ΕΝ 12201-2 για την 

μεταφορϊ ποςύμου νερού, νερού γενικόσ χρόςησ, αποχϋτευςη ομβρύων και ακαθϊρτων υπό πύεςη και δύκτυα 

αποχϋτευςησ κενού. 

Οι ςηλόνεσ (ΡΕ) χαρακτηρύζονται με βϊςη το υλικό καταςκευόσ (PE100, PE 80, PE40), την ονομαςτικό 

διϊμετρο DN (ταυτύζεται με την εξωτερικό διϊμετρο: ςωλόνεσ DN/OD), τον τυποποιημϋνο λόγο διαςτϊςεων 

SDR (Standard Dimension Ratio: λόγοσ τησ εξωτερικόσ διαμϋτρου του ςωλόνα προσ το ονομαςτικό πϊχοσ του 

τοιχώματοσ) και τον τρόπο καταςκευόσ (ενιαύασ εξώθηςησ -extrusion-, πολυςτρωματικόσ εξώθηςησ, με 

πρόςθετη αποςπώμενη εξωτερικό επύςτρωςη -peelable layer). 

O αριθμόσ που χαρακτηρύζει το υλικό καταςκευόσ (PE100, PE 80, PE40) ςχετύζεται με την ελϊχιςτη 

απαιτούμενη αντοχό MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ωσ εξόσ: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - 

MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

ύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαςτικό πύεςη λειτουργύασ ΡΝ των ςωλόνων ανϊ κατηγορύα υλικού 

καταςκευόσ (PE100, PE 80, PE40), ςυςχετύζεται με μύα μϋγιςτη τιμό SDR  

το παρόν ϊρθρο οι ςωλόνεσ χαρακτηρύζονται με βϊςη την ΡΝ και ωσ εκ τούτου εξυπακούεται ότι πληρούνται 

οι απαιτόςεισ πϊχουσ τοιχώματοσ (SDR) που καθορύζονται ςτο Πρότυπο. 

Οι ςωλόνεσ ΡΕ φϋρουν ςόμανςη ςτην οπούα αναγρϊφονται τα χαρακτηριςτικϊ τουσ, μεταξύ των οπούων και η 

καταλληλότητα προσ χρόςη: W = για πόςιμο νερό, Ρ = για δύκτυα αποχϋτευςησ υπό πύεςη, W/P = για δύκτυα 

γενικόσ χρόςεωσ. 

το παρόν ϊρθρο δεν γύνεται διϊκριςη μεταξύ των χρόςεων των ςωλόνων και οι τιμϋσ ϋχουν εφαρμογό για 

πϊςησ φύςεωσ δύκτυα. 

Επιςημαύνεται ότι οι ςωλόνεσ με αποςπώμενη εξωτερικό επύςτρωςη (peelaable layer) οφεύλουν να πληρούν 

όλεσ τισ απαιτόςεισ φυςικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριςτικών που ιςχύουν για τουσ λοιπούσ ςωλόνεσ 

ΡΕ.   

τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνονται: 

α. Η προμόθεια,  μεταφορϊ επύ τόπου, προςωρινό αποθόκευςη, προςταςύα και πλϊγιεσ μεταφορϋσ  των 

ςωλόνων, των απαιτουμϋνων ςυνδϋςμων, καθώσ και των ειδικών τεμαχύων από ΡΕ. 

β. Η προςκόμιςη επύ τόπου του ϋργου των ςυςκευών ςυγκόλληςησ και ελϋγχου των ςωλόνων, η χρόςη 

και λειτουργύα αυτών και τα πϊςησ φύςεωσ απαιτούμενα αναλώςιμα. 

γ. Η προςϋγγιςη των ςωλόνων ςτην θϋςη τοποθϋτηςησ, η ςύνδεςη των ςωλόνων και των ειδικών 

τεμαχύων τουσ από ΡΕ  με εφαρμογό αυτογενούσ ςυγκολλόςεωσ (butt welding) ό χρόςη ηλεκτρομουφών, 

καθώσ και η δοκιμαςύα του δικτύου κατϊ τμόματα ςύμφωνα με τισ αντύςτοιχεσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

δ. Η προμόθεια, προςκόμιςη επύ τόπου και τοποθϋτηςη ταινύασ ςόμανςησ του δικτύου ςύμφωνα με την 

αντύςτοιχη Σεχνικό Προδιαγραφό. 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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Διευκρινύζεται ότι η δαπϊνη για τη ςύνδεςη του υπό καταςκευό αγωγού από πολυαιθυλϋνιο με το υφιςτϊμενο 

δύκτυο, δεν περιλαμβϊνεται ςτο παρόν ϊρθρο αλλϊ πληρώνεται ιδιαιτϋρωσ με τα αντύςτοιχα ϊρθρα του 

παρόντοσ Σιμολογύου. Επύςησ δεν περιλαμβϊνονται οι ςυςκευϋσ ελϋγχου και αςφαλεύασ του δικτύου και ο 

εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων με ϊμμο που πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ βϊςει των ςχετικών ϊρθρων. 

Σιμό ανϊ μϋτρο αξονικού μόκουσ αγωγού από πολυαιθυλϋνιο, πλόρωσ εγκατεςτημϋνου, ανϊ τύπο, ονομαςτικό 

διϊμετρο και ονομαςτικό πύεςη, ωσ εξόσ: 

 

Άρθρο Γ1  (ΤΔΡ 12.14.03.16) ωληνώςεισ πιέςεωσ από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 (με ελάχιςτη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10= 10 MPa), με ςυμπαγέσ τοίχωμα ΕΝ 12201-2 και πρόςθετη εξωτερική 

επίςτρωςη από θερμοπλαςτικό υλικό που μπορεί να αποξεςθεί (peelable layer) ςύμφωνα με το 

Παράρτημα C του ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ 16 atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6621.1 

  ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εννέα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

Αριθμητικώσ:  9,80 € 

 

Άρθρο Γ2  (ΤΔΡ 12.14.01.47) ωληνώςεισ πιέςεωσ από  ςωλήνεσ πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιςτη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγέσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 

DN 110 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ 16 atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6621.1 

  ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δέκα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικώσ:  13,70 € 

 

Άρθρο Γ3  (ΤΔΡ 12.14.01.28) ωληνώςεισ πιέςεωσ από  ςωλήνεσ πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιςτη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγέσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 

DN 125 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ 12,5 atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6622.2 

  ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δέκα τέςςερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

Αριθμητικώσ:  14,70 € 

 

Άρθρο Γ4  (ΤΔΡ 12.14.01.48) ωληνώςεισ πιέςεωσ από  ςωλήνεσ πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιςτη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγέσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 

DN 125 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ 16 atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6622.2 

  ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δέκα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώσ:  17,90 € 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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Άρθρο Γ5  (ΤΔΡ 12.14.01.68) ωληνώςεισ πιέςεωσ από  ςωλήνεσ πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιςτη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγέσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 

DN 125 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ 20 atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6622.2 

  ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δέκα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά 

Αριθμητικώσ:  17,90 € 

 

Άρθρο Γ6  (ΤΔΡ 12.14.01.30) ωληνώςεισ πιέςεωσ από  ςωλήνεσ πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιςτη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγέσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 

DN 160 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ 12,5 atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6622.2 

  ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Είκοςι ένα ευρώ  

Αριθμητικώσ:  21,00 € 

 

Άρθρο Γ7  (ΤΔΡ 12.14.01.50) ωληνώςεισ πιέςεωσ από  ςωλήνεσ πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιςτη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγέσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 

DN 160 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ 16 atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6622.3 

  ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Είκοςι έξι ευρώ και τριάντα λεπτά  

Αριθμητικώσ:  26,30 € 

 

Άρθρο Γ8  (ΤΔΡ 12.14.01.51) ωληνώςεισ πιέςεωσ από  ςωλήνεσ πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιςτη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με ςυμπαγέσ τοίχωμα, κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου 

DN 200 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ 16 atm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6622.3 

  ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά  

Αριθμητικώσ:  39,90 € 

 

Άρθρο Γ9  (ΤΔΡ 12.11.02) ωλήνεσ αποςτράγγιςησ διάτρητοι, ςυμπαγούσ τοιχώματοσ, από PVC-U 

ωλήνεσ αποςτράγγιςησ διάτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6620.3 

ωλόνεσ διϊτρητοι ςτραγγιςτηρύων από μη πλαςτικοποιημϋνο πολυβινυλοχλωρύδιο (ΡVC-U), ςυμπαγούσ 

τοιχώματοσ, κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 1401-1, των οπούων η διϊτρηςη εκτεύνεται ςτα 2/3 τησ επιφανεύασ και  γύνεται ςτο 

εργοςτϊςιο παραγωγόσ τουσ.   



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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Οι ςωλόνεσ χαρακτηρύζονται με βϊςη την ονομαςτικό διϊμετρο DN (ταυτύζεται με την εξωτερικό διϊμετρο), 

τον τυποποιημϋνο λόγο διαςτϊςεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγοσ τησ εξωτερικόσ διαμϋτρου του 

ςωλόνα προσ το πϊχοσ του τοιχώματοσ) και τον δεύκτη δακτυλιοειδούσ ακαμψύασ SN. 

τισ τιμϋσ μονϊδοσ του παρόντοσ ϊρθρου περιλαμβϊνονται: 

α. Η προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου των ςωλόνων και όλων των εξαρτημϊτων ςύνδεςησ και ϋδραςησ, 

προςωρινό αποθόκευςη, προςταςύα και πλϊγιεσ μεταφορϋσ  των ςωλόνων και των δακτυλύων ςτεγϊνωςησ ό 

ςυγκόλληςησ (και τησ απαιτούμενησ προσ τούτο κόλλασ). 

β. Η διϊθεςη του απαιτουμϋνου εξοπλιςμού και μϋςων για τον χειριςμό και την ςύνδεςη των ςωλόνων. 

γ. Η προςϋγγιςη των ςωλόνων ςτην θϋςη τοποθϋτηςησ, οι ςυνδϋςεισ των ςωλόνων μεταξύ τουσ και οι 

ςυνδϋςεισ του αγωγού με τα φρεϊτια επύςκεψησ.  

Δεν ςυμπεριλαμβϊνονται και επιμετρώνται ιδιαύτερα με βϊςη τα οικεύα ϊρθρα του τιμολογύου  η ςτρώςη 

ϋδραςησ από ςκυρόδεμα, ο εγκιβωτιςμόσ των ςωλόνων με διαβαθμιςμϋνα θραυςτϊ υλικϊ φύλτρου, το 

γεωώφαςμα που περιβϊλλει το φύλτρο και η επανεπύχωςη του ορύγματοσ, ςύμφωνα με τα καθοριζόμενα ςτην 

μελϋτη 

ωλόνεσ αποςτρϊγγιςησ διϊτρητοι από ΡVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (μμ) αξονικού μόκουσ ςωλόνωςησ, αφαιρουμϋνου του μόκουσ των φρεατύων . 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εννέα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 9,00 € 

 

Άρθρο  Γ10  (ΤΔΡ 12.14.01.47 ΦΕΣ)  Σοποθέτηςη αγωγού από ςκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE) CE 100, 

τρίτησ γενιάσ, MRS10 (Minimum Required Strength =Eλάχιςτη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά 

ΕΛΟΣ ΕΝ 12201 ‐ 2:2003, Ονομ. διαμέτρου DN110 mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ16atm ςε γέφυρα ςύμφωνα με 

τα αναφερόμενα ςτα Σεύχη Δημοπράτηςησ του έργου. την τιμή περιλαμβάνεται το ςύνολο των 

υλικών και τησ απαιτούμενησ εργαςίασ.    

Κωδικόσ αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6621.1 

Σοποθϋτηςη αγωγού από ςκληρό πολυαιθυλϋνιο (HDPE) CE 100, τρύτησ γενιϊσ, MRS10 (Minimum Required 

Strength =Eλϊχιςτη Απαιτούμενη Αντοχό = 10 MPa), κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201 ‐ 2:2003, ονομ. διαμϋτρου DN110 

mm / ονομ. πύεςησ ΡΝ16atm ςε γϋφυρα ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ του ϋργου 

την τιμό περιλαμβϊνεται το ςύνολο των υλικών και τησ απαιτούμενησ εργαςύασ.    

 

Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (μμ) αξονικού μόκουσ ςωλόνωςησ πλόρωσ τοποθετημϋνησ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Πενήντα τέςςερα  ευρώ  

             Αριθμητικώσ: 54,00 €  
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Άρθρο  Γ11  (ΤΔΡ 12.14.01.51 ΦΕΣ)  Σοποθέτηςη αγωγού από ςκληρό πολυαιθυλένιο PE100, τρίτησ 

γενιάσ, MRS10 (Minimum Required Strength =Eλάχιςτη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά ΕΛΟΣ ΕΝ 

12201 ‐ 2:2003, Ονομ. διαμέτρου DN200mm / ονομ. πίεςησ ΡΝ16atm ςε γέφυρα ςύμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτα Σεύχη Δημοπράτηςησ του έργου. την τιμή περιλαμβάνεται το ςύνολο των υλικών 

και τησ απαιτούμενησ εργαςίασ.    

Κωδικόσ αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6622.3 

Σοποθϋτηςη αγωγού από ςκληρό πολυαιθυλϋνιο PE100, τρύτησ γενιϊσ, MRS10 (Minimum Required Strength 

=Eλϊχιςτη Απαιτούμενη Αντοχό = 10 MPa), κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 12201 ‐ 2:2003, Ονομ. διαμϋτρου DN200mm / ονομ. 

πύεςησ ΡΝ16atm ςε γϋφυρα ςύμφωνα με τα αναφερόμενα ςτα Σεύχη Δημοπρϊτηςησ του ϋργου. την τιμό 

περιλαμβϊνεται το ςύνολο των υλικών και τησ απαιτούμενησ εργαςύασ.  

Σιμό ανϊ τρϋχον μϋτρο (μμ) αξονικού μόκουσ ςωλόνωςησ πλόρωσ τοποθετημϋνησ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εκατόν εννέα  ευρώ  

             Αριθμητικώσ: 109,00 €  

 

Άρθρο  Γ12  (ΤΔΡ 12.14.01.51 ΦΕΣ)  Καμπύλεσ, ςυςτολέσ και ςυναρμογέσ ςιδηροςωλήνων. 

Περιλαμβάνονται όλα τα γαλβανιςμένα ειδικά τεμάχια ςύνδεςησ και τοποθέτηςησ των 

γαλβανιςμένων ςιδηροςωλήνων που βρίςκονται εντόσ των διαφόρων φρεατίων του έργου. Επιπλεόν 

περιλαμβάνονται και τα ευθύγραμμα μήκη των γαλβ. ςωλήνων που θα απαιτηθούν.    

Κωδικόσ αναθεώρηςησ  ΤΔΡ 6630.1 

Καμπύλεσ, ςυςτολϋσ και ςυναρμογϋσ χαλυβδοςωλόνων, από τεμϊχια χαλυβδοςωλόνων ελικοειδούσ ραφόσ, 

κατϊ ΕΛΟΣ ΕΝ 10224, από χϊλυβα κατηγορύασ L235, του ιδύου τύπου που χρηςιμοποιούνται για την 

καταςκευό των ευθυγρϊμμων τμημϊτων του δικτύου, με την προμόθεια των χαλυβδοςωλόνων, την μεταφορϊ 

επύ τόπου, την κοπό τεμαχύων και τομϋων για την διαμόργωςη των ειδικών τεμαχύων, την ςυγκόλληςη και 

αποκατϊςταςη τησ μόνωςησ ςτισ θϋςεισ ςυγκολλόςεων και τον καταβιβαςμό ςτό όρυγμα για την ςύνδεςη με 

το όδη καταςκευαςθϋν τμόμα του δικτύου.  

Επιπλεόν περιλαμβϊνονται και τα ευθύγραμμα μόκη των γαλβ. ςωλόνων που θα απαιτηθούν.   

Επιμϋτρηςη ανϊ χιλόγραμμο χαλυβδοελϊςματοσ (kg)  με βϊςη την ονομαςτικό διϊμετρο και το πϊχοσ 

ελϊςματοσ που προβλϋπεται από την μελϋτη, με ειδικό βϊροσ 7,85 gr/cm3, χωρύσ ςυνυπολογιςμό του βϊρουσ 

τησ μόνωςησ. 

Σιμό ανϊ χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτότωσ του τύπου τησ εςωτερικόσ και εξωτερικόσ μονώςεωσ των ςωλόνων 

που χρηςιμοποιούνται. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σέςςερα  ευρώ και είκοςι λεπτά 

             Αριθμητικώσ: 4,20 €  
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Άρθρο  Γ.13 (ΤΔΡ 13.03.03.01 – ΕΛΑΣ) Δικλείδεσ χυτοςιδηρέσ ςυρταρωτέσ, ελαςτικήσ έμφραξησ, με 

την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάςταςη, με ωτίδεσ, ονομαςτικήσ πίεςησ PN16 

atm, ονομαςτικήσ διαμέτρου DN50 mm  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό ςυρταρωτόσ δικλεύδασ, ελαςτικόσ 

ϋμφραξησ, με κϋλυφοσ από χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλεύδεσ 

χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ".  

Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου δικλεύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών και θα 

εύναι κατϊλληλεσ για μεταφορϊ πόςιμου ύδατοσ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο δικλεύδασ χωρύσ να περιλαμβϊνονται τα 

απαιτούμενα εξαρτόματα ςύνδεςησ με το δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εκατό ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 100,00 €  

 

Άρθρο  Γ.14 (ΤΔΡ 13.03.03.02 – ΕΛΑΣ) Δικλείδεσ χυτοςιδηρέσ ςυρταρωτέσ, ελαςτικήσ έμφραξησ, με 

την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάςταςη, με ωτίδεσ, ονομαςτικήσ πίεςησ PN16 

atm, ονομαςτικήσ διαμέτρου DN80 mm  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό ςυρταρωτόσ δικλεύδασ, ελαςτικόσ 

ϋμφραξησ, με κϋλυφοσ από χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλεύδεσ 

χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ".  

Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου δικλεύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών και θα 

εύναι κατϊλληλεσ για μεταφορϊ πόςιμου ύδατοσ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο δικλεύδασ χωρύσ να περιλαμβϊνονται τα 

απαιτούμενα εξαρτόματα ςύνδεςησ με το δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εκατόν εξήντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 160,00 €  

Άρθρο  Γ.15 (ΤΔΡ 13.03.03.02 – ΕΞ.ΒΑΝ) Εξαρτήματα βάνασ με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 

έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάςταςη επί τησ βάνασ και δοκιμέσ, Ονομαςτικήσ πίεςησ ΡΝ16 atm, 

Ονομαςτικήσ διαμέτρου DN80 mm. Η τιμή περιλαμβάνει το πλήρεσ ςετ φλαντζών, τα παρεμβύςματα, 

τουσ ανοξείδωτουσ κοχλίεσ και τα λοιπά υλικά για την ορθή τοποθέτηςη τησ κάθε δικλείδασ. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 
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Πλόρησ ςειρϊ εξαρτημϊτων βϊνασ, ότοι δύο φλϊντζεσ με τουσ ανοξεύδωτουσ κοχλύεσ και τα περικόχλια, δυο 

ελαςτικού δακτύλιοι, δυο λαιμού από PE, δύο ηλεκτρομούφεσ κ.λπ. μικροώλικϊ με την προμόθεια, μεταφορϊ επύ 

τόπου του ϋργου, πλόρη και ϋντεχνη εγκατϊςταςη επύ τησ βϊνασ και δοκιμϋσ, ονομαςτικόσ πύεςησ ΡΝ16 atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN80 mm. 

Σα προςκομιζόμενα επύ τόπου εξαρτόματα βανών θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό αναγνωριςμϋνου 

εργαςτηρύου και θα φϋρουν οπωςδόποτε πιςτοποιητικό CE. 

Σιμό ανϊ πλόρη ςειρϊ εξαρτημϊτων για μύα βϊνα (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνα ςτο δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Ογδόντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 80,00 €  

 

Άρθρο  Γ.16 (ΤΔΡ 13.03.03.03 – ΕΛΑΣ) Δικλείδεσ χυτοςιδηρέσ ςυρταρωτέσ, ελαςτικήσ έμφραξησ, με 

την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάςταςη, με ωτίδεσ, ονομαςτικήσ πίεςησ PN16 

atm, ονομαςτικήσ διαμέτρου DN100 mm  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό ςυρταρωτόσ δικλεύδασ, ελαςτικόσ 

ϋμφραξησ, με κϋλυφοσ από χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλεύδεσ 

χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ".  

Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου δικλεύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών και θα 

εύναι κατϊλληλεσ για μεταφορϊ πόςιμου ύδατοσ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο δικλεύδασ χωρύσ να περιλαμβϊνονται τα 

απαιτούμενα εξαρτόματα ςύνδεςησ με το δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Διακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 200,00 €  

 

 

 

Άρθρο  Γ.17 (ΤΔΡ 13.03.03.03 – ΕΞ.ΒΑΝ) Εξαρτήματα βάνασ με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 

έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάςταςη επί τησ βάνασ και δοκιμέσ, Ονομαςτικήσ πίεςησ ΡΝ16 atm, 

Ονομαςτικήσ διαμέτρου DN100 mm. Η τιμή περιλαμβάνει το πλήρεσ ςετ φλαντζών, τα παρεμβύςματα, 

τουσ ανοξείδωτουσ κοχλίεσ και τα λοιπά υλικά για την ορθή τοποθέτηςη τησ κάθε δικλείδασ. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Πλόρησ ςειρϊ εξαρτημϊτων βϊνασ, ότοι δύο φλϊντζεσ με τουσ ανοξεύδωτουσ κοχλύεσ και τα περικόχλια, δυο 

ελαςτικού δακτύλιοι, δυο λαιμού από PE, δύο ηλεκτρομούφεσ κ.λπ. μικροώλικϊ με την προμόθεια, μεταφορϊ επύ 
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τόπου του ϋργου, πλόρη και ϋντεχνη εγκατϊςταςη επύ τησ βϊνασ και δοκιμϋσ, ονομαςτικόσ πύεςησ ΡΝ16 atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN100 mm. 

Σα προςκομιζόμενα επύ τόπου εξαρτόματα βανών θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό αναγνωριςμϋνου 

εργαςτηρύου και θα φϋρουν οπωςδόποτε πιςτοποιητικό CE. 

Σιμό ανϊ πλόρη ςειρϊ εξαρτημϊτων για μύα βϊνα (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνα ςτο δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Ενενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 90,00 €  

 

Άρθρο  Γ.18 (ΤΔΡ 13.03.03.05 – ΕΛΑΣ) Δικλείδεσ χυτοςιδηρέσ ςυρταρωτέσ, ελαςτικήσ έμφραξησ, με 

την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάςταςη, με ωτίδεσ, ονομαςτικήσ πίεςησ PN16 

atm, ονομαςτικήσ διαμέτρου DN150 mm  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό ςυρταρωτόσ δικλεύδασ, ελαςτικόσ 

ϋμφραξησ, με κϋλυφοσ από χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλεύδεσ 

χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ".  

Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου δικλεύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών και θα 

εύναι κατϊλληλεσ για μεταφορϊ πόςιμου ύδατοσ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο δικλεύδασ χωρύσ να περιλαμβϊνονται τα 

απαιτούμενα εξαρτόματα ςύνδεςησ με το δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σριακόςια είκοςι ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 320,00 €  

 

 

 

Άρθρο  Γ.19 (ΤΔΡ 13.03.03.05 – ΕΞ.ΒΑΝ) Εξαρτήματα βάνασ με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 

έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάςταςη επί τησ βάνασ και δοκιμέσ, Ονομαςτικήσ πίεςησ ΡΝ16 atm, 

Ονομαςτικήσ διαμέτρου DN150 mm. Η τιμή περιλαμβάνει το πλήρεσ ςετ φλαντζών, τα παρεμβύςματα, 

τουσ ανοξείδωτουσ κοχλίεσ και τα λοιπά υλικά για την ορθή τοποθέτηςη τησ κάθε δικλείδασ. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Πλόρησ ςειρϊ εξαρτημϊτων βϊνασ, ότοι δύο φλϊντζεσ με τουσ ανοξεύδωτουσ κοχλύεσ και τα περικόχλια, δυο 

ελαςτικού δακτύλιοι, δυο λαιμού από PE, δύο ηλεκτρομούφεσ κ.λπ. μικροώλικϊ με την προμόθεια, μεταφορϊ επύ 

τόπου του ϋργου, πλόρη και ϋντεχνη εγκατϊςταςη επύ τησ βϊνασ και δοκιμϋσ, ονομαςτικόσ πύεςησ ΡΝ16 atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN150 mm. 
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Σα προςκομιζόμενα επύ τόπου εξαρτόματα βανών θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό αναγνωριςμϋνου 

εργαςτηρύου και θα φϋρουν οπωςδόποτε πιςτοποιητικό CE. 

Σιμό ανϊ πλόρη ςειρϊ εξαρτημϊτων για μύα βϊνα (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνα ςτο δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εκατόν ςαράντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 140,00 €  

 

Άρθρο  Γ.20 (ΤΔΡ 13.03.03.05 – ΥΛΣΡ) Υλαντζωτό χυτοςιδηρό φίλτρο, Ονομαςτικήσ πίεςησ 16 atm, 

ονομαςτικήσ διαμέτρου DN 150 mm.  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

την τιμό περιλαμβϊνονται όλεσ οι απαραύτητεσ εργαςύεσ για την πλόρη τοποθϋτηςη του φύλτρου (DN150, 

PN16 (mesh<2mm))  όπωσ παρουςιϊζεται ςτο αντύςτοιχο ςχϋδιο και την τεχνικό περιγραφό τησ μελϋτησ.   

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ.) πλόρωσ εγκατεςτημϋνου φύλτρου ςτο δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σριακόςια είκοςι ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 320,00 €  

 

Άρθρο  Γ.21 (ΤΔΡ 13.03.03.07 – ΕΛΑΣ) Δικλείδεσ χυτοςιδηρέσ ςυρταρωτέσ, ελαςτικήσ έμφραξησ, με 

την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάςταςη, με ωτίδεσ, ονομαςτικήσ πίεςησ PN16 

atm, ονομαςτικήσ διαμέτρου DN200 mm  

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό ςυρταρωτόσ δικλεύδασ, ελαςτικόσ 

ϋμφραξησ, με κϋλυφοσ από χυτοςύδηρο, ςύμφωνα με την μελϋτη και την ΕΣΕΠ  08-06-07-02 "Δικλεύδεσ 

χυτοςιδηρϋσ ςυρταρωτϋσ".  

Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου δικλεύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών και θα 

εύναι κατϊλληλεσ για μεταφορϊ πόςιμου ύδατοσ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο δικλεύδασ χωρύσ να περιλαμβϊνονται τα 

απαιτούμενα εξαρτόματα ςύνδεςησ με το δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σετρακόςια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 450,00 €  

 

Άρθρο  Γ.22 (ΤΔΡ 13.03.03.07 – ΕΞ.ΒΑΝ) Εξαρτήματα βάνασ με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του 

έργου, πλήρη και έντεχνη εγκατάςταςη επί τησ βάνασ και δοκιμέσ, Ονομαςτικήσ πίεςησ ΡΝ16 atm, 
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Ονομαςτικήσ διαμέτρου DN200 mm. Η τιμή περιλαμβάνει το πλήρεσ ςετ φλαντζών, τα παρεμβύςματα, 

τουσ ανοξείδωτουσ κοχλίεσ και τα λοιπά υλικά για την ορθή τοποθέτηςη τησ κάθε δικλείδασ. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Πλόρησ ςειρϊ εξαρτημϊτων βϊνασ, ότοι δύο φλϊντζεσ με τουσ ανοξεύδωτουσ κοχλύεσ και τα περικόχλια, δυο 

ελαςτικού δακτύλιοι, δυο λαιμού από PE, δύο ηλεκτρομούφεσ κ.λπ. μικροώλικϊ με την προμόθεια, μεταφορϊ επύ 

τόπου του ϋργου, πλόρη και ϋντεχνη εγκατϊςταςη επύ τησ βϊνασ και δοκιμϋσ, ονομαςτικόσ πύεςησ ΡΝ16 atm, 

ονομαςτικόσ διαμϋτρου DN200 mm. 

Σα προςκομιζόμενα επύ τόπου εξαρτόματα βανών θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό αναγνωριςμϋνου 

εργαςτηρύου και θα φϋρουν οπωςδόποτε πιςτοποιητικό CE. 

Σιμό ανϊ πλόρη ςειρϊ εξαρτημϊτων για μύα βϊνα (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνα ςτο δύκτυο. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Διακόςια είκοςι ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 220,00 €  

 

Άρθρο  Γ.23 (ΤΔΡ 13.07.01.06) Πιεζοθραυςτικέσ βαλβίδεσ (βαλβίδεσ μείωςησ πίεςησ), με την 

προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάςταςη και δοκιμέσ, Ονομαςτικήσ πίεςησ ΡΝ 16 atm, 

ονομαςτικήσ διαμέτρου DN 150 mm. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6653.1 

Προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου και εγκατϊςταςη ςτην ςωληνογραμμό πιεζοθραυςτικόσ βαλβύδασ (βαλβύδασ 

μεύωςησ πύεςησ). Περιλαμβϊνονται τα πϊςησ φύςεωσ εξαρτόματα τησ βαλβύδασ, οι ανοξεύδωτοι κοχλύεσ 

ςτερϋωςησ, τα παρεμβύςματα ςτεγϊνωςησ και η δοκιμό λειτουργύασ. 

 Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου βαλβύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο βαλβύδασ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δύο χιλιάδεσ τριακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 2300,00 €  

 

Άρθρο  Γ.24 (ΤΔΡ 13.09.01. - ΦΕΣ) Βαλβίδεσ ειςαγωγήσ - εξαγωγήσ αέρα διπλήσ ενεργείασ, τύπου 

Glenfield, ονομαςτικήσ πίεςησ ΡΝ16 atm, ονομαςτικήσ διαμέτρου DN 50 mm. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6655.1 

Βαλβύδεσ ειςαγωγόσ-εξαγωγόσ αϋρα διπλόσ ενεργεύασ, τύπου Glenfield, με την προμόθεια, μεταφορϊ επύ τόπου 

και πλόρη εγκατϊςταςη και δοκιμϋσ. 
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Οι προςκομιζόμενεσ επύ τόπου βαλβύδεσ θα ςυνοδεύονται από πιςτοποιητικό εργαςτηρύου δοκιμών, 

κατϊλληλεσ για πόςιμο νερό. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ εγκατεςτημϋνησ ςτο δύκτυο βαλβύδασ (χωρύσ τα ειδικϊ τεμϊχια που 

προηγούνται αυτόσ (ςυςτολικό ταυ, δικλεύδα, κοκ).. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Διακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 200,00 €  

 

Άρθρο  Γ.25 (ΤΔΡ 13.15.02.06) Φαλύβδινεσ εξαρμώςεισ, ονομαςτικήσ πίεςησ PN 16, ονομαςτικήσ 

διαμέτρου DN 150 mm. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6651.1 

Φαλύβδινεσ εξαρμώςεισ πλόρεισ με τον ελαςτικό δακτύλιο ςτεγϊνωςησ και τα μπουλόνια, με την προμόθεια, 

μεταφορϊ επύ τόπου, τοποθϋτηςη και ςύνδεςη. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) πλόρωσ τοποθετημϋνου εξαρμωτικού.. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εκατόν ογδόντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 180,00 €  

 

Άρθρο  Γ.26 (ΤΔΡ 16.18.01 - ΦΕΣ.) ύνδεςη υφιςτάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό με νέο 

αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήςη ειδικών ςυνδέςμων, με απομόνωςη του δικτύου 

ύδρευςησ. Για διάμετρο υφιςταμένου αγωγού από Υ63 - Υ110. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6611.1 x 30% + ΤΔΡ 6622.1 x 70% 

ύνδεςη νϋου αγωγού ύδρευςησ από οποιοδόποτε υλικό, αφού ϋχει προηγηθεύ η απομόνωςη του κλϊδου του 

υφιςταμϋνου αγωγού από το δύκτυο. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

α. Η προμόθεια και προςκόμιςη επύ τόπου των απαιτουμϋνων ειδικών τεμαχύων για την ςυναρμογό του 

νϋου με τον υφιςτϊμενο αγωγό (φλϊντζεσ, ςυςτολικϊ, ανοξεύδωτοι κοχλύεσ, κλπ)., ανϊλογα με το υλικό 

καταςκευόσ του υφιςταμϋνου και του νϋου αγωγού.. 

β. Η αποκοπό ό αφαύρεςη τησ τϊπασ τερματιςμού, εϊν υφύςταται, του υφιςτϊμενου αγωγού ό η πλύςη 

του (όταν δεν εύναι ταπωμϋνοσ) και η ϊντληςη των νερών με φορητό υδραντλύα. 

γ. Η τοποθϋτηςη και ςυναρμολόγηςη των απαιτουμϋνων κατϊ περύπτωςη ειδικών τεμαχύων ςύνδεςησ 

των δύο αγωγών. 
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δ. Οποιαδόποτε ϊλλη εργαςύα ό μικρουλικό απαιτηθεύ για την πλόρη διαςύνδεςη του νϋου με τον 

υφιςτϊμενο αγωγό. 

Σιμό ανϊ ςύνδεςη κατϊ τα ανωτϋρω. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εκατόν είκοςι ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 120,00 €  

 

Άρθρο  Γ.27 (ΤΔΡ 16.18.02 - ΦΕΣ.) ύνδεςη υφιςτάμενου αγωγού από οποιοδήποτε υλικό με νέο 

αγωγό οποιουδήποτε υλικού και διαμέτρου με χρήςη ειδικών ςυνδέςμων, με απομόνωςη του δικτύου 

ύδρευςησ. Για διάμετρο υφιςταμένου αγωγού από Υ125 - Υ160. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΤΔΡ 6611.1 x 30% + ΤΔΡ 6622.1 x 70% 

ύνδεςη νϋου αγωγού ύδρευςησ από οποιοδόποτε υλικό, αφού ϋχει προηγηθεύ η απομόνωςη του κλϊδου του 

υφιςταμϋνου αγωγού από το δύκτυο. 

την τιμό μονϊδασ περιλαμβϊνονται: 

α. Η προμόθεια και προςκόμιςη επύ τόπου των απαιτουμϋνων ειδικών τεμαχύων για την ςυναρμογό του 

νϋου με τον υφιςτϊμενο αγωγό (φλϊντζεσ, ςυςτολικϊ, ανοξεύδωτοι κοχλύεσ, κλπ)., ανϊλογα με το υλικό 

καταςκευόσ του υφιςταμϋνου και του νϋου αγωγού.. 

β. Η αποκοπό ό αφαύρεςη τησ τϊπασ τερματιςμού, εϊν υφύςταται, του υφιςτϊμενου αγωγού ό η πλύςη 

του (όταν δεν εύναι ταπωμϋνοσ) και η ϊντληςη των νερών με φορητό υδραντλύα. 

γ. Η τοποθϋτηςη και ςυναρμολόγηςη των απαιτουμϋνων κατϊ περύπτωςη ειδικών τεμαχύων ςύνδεςησ 

των δύο αγωγών. 

δ. Οποιαδόποτε ϊλλη εργαςύα ό μικρουλικό απαιτηθεύ για την πλόρη διαςύνδεςη του νϋου με τον 

υφιςτϊμενο αγωγό. 

Σιμό ανϊ ςύνδεςη κατϊ τα ανωτϋρω. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εκατόν ςαράντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 140,00 €  
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ΟΜΑΔΑ Δ: ΠΜ ΕΡΓΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

 Άρθρο Δ.1 (Ν.Σ.Α-01) Εργαςίεσ αποκατάςταςησ - αντικατάςταςησ δομικών ςτοιχείων αντλιοςταςίου 

Α.01 (Αντλιοςτάςιο αλαώρασ) και δεξαμενήσ Κορωνηςίασ. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΟΙΚ 7903 40%, ΟΙΚ 6224 20%, ΟΙΚ 6230 20%, ΟΙΚ 3214 20% 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων του αντλιοςταςύου Α.01 με νϋα γαλβανιςμϋνα και περςύδεσ, 

προςτατευμϋνα από εύςοδο ερπετών, τρωκτικών, κλπ, 

- Ανοξεύδωτεσ ςκϊλεσ πρόςβαςησ ςτον υγρό θϊλαμο του αντλιοςταςύου προσ αντικατϊςταςη των 

υφιςτϊμενων, 

- Εργαςύεσ καθαριςμού του χώρου εγκατϊςταςησ των αντλιών, επιδιόρθωςησ και κϊλυψησ των φθορών του 

οπλιςμού που ϋχει αποκαλυφθεύ. 

- Επιδιόρθωςη προβλημϊτων ςτεγανότητασ του χώρου τοποθϋτηςησ των αντλιών με κατϊλληλα ςτεγανωτικϊ 

υλικϊ, 

- Καταςκευό υπερυψωμϋνου δαπϋδου τοποθϋτηςησ αντλιών από ϊοπλο ςκυρόδεμα (+0,10μ από υφιςτϊμενη 

ςτϊθμη), 

- Καθαριςμόσ και ςτεγανοπούηςη υγρού θαλϊμου αντλιοςταςύου. 

- Ανοξεύδωτεσ ςκϊλεσ πρόςβαςησ ςτουσ υγρούσ θαλϊμουσ τησ δεξαμενόσ Κορωνηςύασ προσ αντικατϊςταςη 

των υφιςτϊμενων. 

- Οποιαδόποτε επιδιόρθωςη απαιτηθεύ από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού (π.χ. οπϋσ διϋλευςησ 

ςωληνώςεων, εγκατϊςταςη ανεμιςτόρα, κοκ) 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ όλων των απαραύτητων υλικών καθώσ και το 

απαιτούμενο προςωπικό  για την ϊρτια εκτϋλεςη των προβλεπόμενων εργαςιών. 

Σιμό κατ’ αποκοπόν. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Έντεκα χιλιάδεσ τετρακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 11.400,00 €  
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Άρθρο Δ.2 (Ν.Σ.Α-02) Εργαςίεσ αποκατάςταςησ - αντικατάςταςησ δομικών ςτοιχείων αντλιοςταςίου 

Α.02 (Αντλιοςτάςιο αύξηςησ πίεςησ δικτύου τροφοδοςίασ τρογγυλήσ). 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΟΙΚ 7903 40%, ΟΙΚ 6224 20%, ΟΙΚ 6230 20%, ΟΙΚ 3214 20% 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων του αντλιοςταςύου Α.02 με νϋα γαλβανιςμϋνα και περςύδεσ, 

προςτατευμϋνα από εύςοδο ερπετών, τρωκτικών, κλπ 

- Εργαςύεσ καθαριςμού του χώρου εγκατϊςταςησ των αντλιών 

- Οι εργαςύεσ καθαύρεςησ και αποκατϊςταςησ τησ τοιχοποιύασ προκειμϋνου να εγκαταςταθεύ το νϋο πιεςτικό 

ςυγκρότημα.  

- Καταςκευό υπερυψωμϋνου δαπϋδου τοποθϋτηςησ αντλιών από ϊοπλο ςκυρόδεμα (+0,10μ από υφιςτϊμενη 

ςτϊθμη) 

- Οποιαδόποτε επιδιόρθωςη απαιτηθεύ από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού (π.χ. οπϋσ διϋλευςησ 

ςωληνώςεων, εγκατϊςταςη ανεμιςτόρα, κοκ) 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ όλων των απαραύτητων υλικών καθώσ και το 

απαιτούμενο προςωπικό  για την ϊρτια εκτϋλεςη των προβλεπόμενων εργαςιών. 

Σιμό κατ’ αποκοπόν. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σρεισ χιλιάδεσ πεντακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 3.500,00 €  

 

Άρθρο Δ.3 (Ν.Σ.Α-03) Εργαςίεσ αποκατάςταςησ - αντικατάςταςησ δομικών ςτοιχείων αντλιοςταςίου 

Α.03 (Αντλιοςτάςιο Παντάναςςασ). 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΟΙΚ 7903 40%, ΟΙΚ 6224 20%, ΟΙΚ 6230 20%, ΟΙΚ 3214 20% 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων του αντλιοςταςύου Α.03 με νϋα γαλβανιςμϋνα και περςύδεσ, 

προςτατευμϋνα από εύςοδο ερπετών, τρωκτικών κλπ 

- Ανοξεύδωτεσ ςκϊλεσ πρόςβαςησ ςτον υγρό θϊλαμο του αντλιοςταςύου προσ αντικατϊςταςη των 

υφιςτϊμενων 

- Εργαςύεσ καθαριςμού του χώρου εγκατϊςταςησ των αντλιών, επιδιόρθωςησ και κϊλυψησ των φθορών του 

οπλιςμού που ϋχει αποκαλυφθεύ. 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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- Επιδιόρθωςη προβλημϊτων ςτεγανότητασ του χώρου τοποθϋτηςησ των αντλιών με κατϊλληλα ςτεγανωτικϊ 

υλικϊ 

- Καταςκευό υπερυψωμϋνου δαπϋδου τοποθϋτηςησ αντλιών από ϊοπλο ςκυρόδεμα (+0,10μ από υφιςτϊμενη 

ςτϊθμη) 

- Καθαριςμόσ και ςτεγανοπούηςη υγρού θαλϊμου αντλιοςταςύου. 

- Οποιαδόποτε επιδιόρθωςη απαιτηθεύ από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού (π.χ. οπϋσ διϋλευςησ 

ςωληνώςεων, εγκατϊςταςη ανεμιςτόρα, κοκ) 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ όλων των απαραύτητων υλικών καθώσ και το 

απαιτούμενο προςωπικό  για την ϊρτια εκτϋλεςη των προβλεπόμενων εργαςιών. 

Σιμό κατ’ αποκοπόν. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Έντεκα χιλιάδεσ οκτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 11.800,00 €  

 

Άρθρο Δ.4 (Ν.Σ.Α-04) Προκάτ οικίςκοσ αντλιοςταςίου Α.04 (Αντλιοςτάςιο αύξηςησ πίεςησ δικτύου 

τροφοδοςίασ χαμηλήσ δεξαμενήσ οικιςμού Αμπέλια). 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 61 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- Προμόθεια και εγκατϊςταςη ςύμφωνα με τισ υποδεύξεισ του καταςκευαςτό του απαιτούμενου μεταλλικού 

container. 

- Εργαςύεσ διαμόρφωςησ του χώρου εγκατϊςταςησ του container καθώσ και τησ απαιτούμενησ βϊςησ 

τοποθϋτηςησ του οικύςκου. 

Ο οικύςκοσ θα εύναι διαςτϊςεων ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και η καταςκευό του θα εύναι ςύμφωνη με 

τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ όλων των απαραύτητων υλικών καθώσ και το 

απαιτούμενο προςωπικό  για την ϊρτια εκτϋλεςη των προβλεπόμενων εργαςιών. 

Σιμό κατ’ αποκοπόν. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Οκτώ χιλιάδεσ ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 8.000,00 €  



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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Άρθρο Δ.5 (Ν.Σ.Α-05) Εργαςίεσ αποκατάςταςησ - αντικατάςταςησ δομικών ςτοιχείων αντλιοςταςίου 

Α.05 (Αντλιοςτάςιο χαμηλήσ δεξαμενήσ οικιςμού Αμπέλια). 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΟΙΚ 7903 40%, ΟΙΚ 6224 20%, ΟΙΚ 6230 20%, ΟΙΚ 3214 20% 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- Αντικατϊςταςη των κουφωμϊτων του αντλιοςταςύου Α.05 με νϋα γαλβανιςμϋνα και περςύδεσ, 

προςτατευμϋνα από εύςοδο ερπετών, τρωκτικών κλπ 

- Οποιαδόποτε επιδιόρθωςη απαιτηθεύ από την εγκατϊςταςη του εξοπλιςμού (π.χ. οπϋσ διϋλευςησ 

ςωληνώςεων, εγκατϊςταςη ανεμιςτόρα, κοκ). 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ όλων των απαραύτητων υλικών καθώσ και το 

απαιτούμενο προςωπικό  για την ϊρτια εκτϋλεςη των προβλεπόμενων εργαςιών.Σιμό κατ’ αποκοπόν. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δύο χιλιάδεσ πεντακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 2.500,00 €  



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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ΟΜΑΔΑ Ε: Η/Μ ΕΡΓΑ ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΩΝ 

 Άρθρο Ε.1 (Ν.Σ.Β-01) Ανοξείδωτη, κατακόρυφη αντλία, παροχήσ Q=40m³/h με μανομετρικό 106mΤ, 

κατάλληλη για μεταφορά καθαρού νερού (αντλίεσ Α.01). 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ80/81 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και τοποθϋτηςη ανοξεύδωτησ κατακόρυφησ αντλύασ, 

παροχόσ Q=40m³/h με μανομετρικό 106mΤ, με ςτϊθμη απόδοςησ κινητόρασ IE3, κατϊλληλη για μεταφορϊ 

καθαρού νερού για την πλόρη εγκατϊςταςη και παρϊδοςη ςε λειτουργύα ςύμφωνα με την μελϋτη (ςχϋδια, 

περιγραφό, προδιαγραφϋσ, κλπ) και τισ οδηγύεσ τησ επύβλεψησ.  

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ όλων των απαραύτητων υλικών καθώσ και το 

απαιτούμενο προςωπικό  για την ϊρτια εκτϋλεςη των προβλεπόμενων εργαςιών. 

Σιμό κατ’ αποκοπόν. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Οκτώ χιλιάδεσ ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 8.000,00 €  

 

Άρθρο Ε.2 (Ν.Σ.Β-02) Ανοξείδωτη, κατακόρυφη αντλία, παροχήσ Q=24m³/h με μανομετρικό 170mΤ, 

κατάλληλη για μεταφορά καθαρού νερού (αντλίεσ Α.03). 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ80/81 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και τοποθϋτηςη ανοξεύδωτησ κατακόρυφησ αντλύασ, 

παροχόσ Q=24m³/h με μανομετρικό 170mΤ, με ςτϊθμη απόδοςησ κινητόρασ IE3, κατϊλληλη για μεταφορϊ 

καθαρού νερού για την πλόρη εγκατϊςταςη και παρϊδοςη ςε λειτουργύα ςύμφωνα με την μελϋτη (ςχϋδια, 

περιγραφό, προδιαγραφϋσ, κλπ) και τισ οδηγύεσ τησ επύβλεψησ.  

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ όλων των απαραύτητων υλικών καθώσ και το 

απαιτούμενο προςωπικό  για την ϊρτια εκτϋλεςη των προβλεπόμενων εργαςιών. 

Σιμό κατ’ αποκοπόν. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Έξι χιλιάδεσ τετρακόςια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 6.450,00 €  

 

Άρθρο Ε.3 (Ν.Σ.Β-03) Ανοξείδωτη, κατακόρυφη αντλία, παροχήσ Q=25m³/h με μανομετρικό 122mΤ, 

κατάλληλη για μεταφορά καθαρού νερού (αντλίεσ Α.05). 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ80/81 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και τοποθϋτηςη ανοξεύδωτησ κατακόρυφησ αντλύασ, 

παροχόσ Q=25m³/h με μανομετρικό 122mΤ, με ςτϊθμη απόδοςησ κινητόρασ IE3, κατϊλληλη για μεταφορϊ 

καθαρού νερού για την πλόρη εγκατϊςταςη και παρϊδοςη ςε λειτουργύα ςύμφωνα με την μελϋτη (ςχϋδια, 

περιγραφό, προδιαγραφϋσ, κλπ) και τισ οδηγύεσ τησ επύβλεψησ.  

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια και μεταφορϊ όλων των απαραύτητων υλικών καθώσ και το 

απαιτούμενο προςωπικό  για την ϊρτια εκτϋλεςη των προβλεπόμενων εργαςιών. 

Σιμό κατ’ αποκοπόν. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Πέντε χιλιάδεσ εκατό ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 5.100,00 €  

 

Άρθρο Ε.4 (Ν.Σ.Β-04) Προςυναρμολογημένο πιεςτικό ςυγκρότημα αντλιοςταςίου Α.02. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ80/81 

Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ ςτην πλόρη τοποθϋτηςη πιεςτικού ςυγκροτόματοσ κατϊλληλου για τη μεταφορϊ 

καθαρού νερού. 

Σο πιεςτικό ςυγκρότημα θα αποτελεύται από: 

- 3 (2+1 εφεδρ.) νϋεσ ανοξεύδωτεσ, κατακόρυφεσ αντλύεσ, παροχόσ Q=24m³/h με μϋγιςτο μανομετρικό 55mΤ 

ϋκαςτη. 

- Πιεςτικό δοχεύο μεμβρϊνησ, κατϊλληλο για πόςιμο νερό, όγκου ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του 

καταςκευαςτό. 

- Ενςωματωμϋνο πύνακα λειτουργύασ του πιεςτικού ςυγκροτόματοσ από τον καταςκευαςτό του με inverter για 

τη λειτουργύα των αντλιών. 

- υλλϋκτεσ αναρρόφηςησ - κατϊθλιψησ και αγωγού ςύνδεςησ των αντλιών, ανοξεύδωτοι, ποιότητασ AISI 304.  

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη ςύμφωνα με την τεχνικό περιγραφό, τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό πλόρωσ εγκατεςτημϋνου πιεςτικού ςυγκροτόματοσ ςτο αντλιοςτϊςιο Α.02. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Είκοςι τρεισ χιλιάδεσ επτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 23.700,00 €  

 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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Άρθρο Ε.5 (Ν.Σ.Β-05) Προςυναρμολογημένο πιεςτικό ςυγκρότημα αντλιοςταςίου Α.04. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ80/81 

Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ ςτην πλόρη τοποθϋτηςη πιεςτικού ςυγκροτόματοσ κατϊλληλου για τη μεταφορϊ 

καθαρού νερού. 

Σο πιεςτικό ςυγκρότημα θα αποτελεύται από: 

- 2 (1+1 εφεδρ.) νϋεσ ανοξεύδωτεσ, κατακόρυφεσ αντλύεσ, παροχόσ Q=20m³/h με μϋγιςτο μανομετρικό 55mΤ 

ϋκαςτη. 

- Πιεςτικό δοχεύο μεμβρϊνησ, κατϊλληλο για πόςιμο νερό, όγκου ςύμφωνα με τισ απαιτόςεισ του 

καταςκευαςτό. 

- Ενςωματωμϋνο πύνακα λειτουργύασ του πιεςτικού ςυγκροτόματοσ από τον καταςκευαςτό του με inverter για 

τη λειτουργύα των αντλιών. 

- υλλϋκτεσ αναρρόφηςησ - κατϊθλιψησ και αγωγού ςύνδεςησ των αντλιών, ανοξεύδωτοι, ποιότητασ AISI 304.  

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη ςύμφωνα με την τεχνικό περιγραφό, τισ 

τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό πλόρωσ εγκατεςτημϋνου πιεςτικού ςυγκροτόματοσ ςτο αντλιοςτϊςιο Α.02. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δώδεκα χιλιάδεσ τριακόςια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 12.350,00 €  

 

Άρθρο Ε.6 (Ν.Σ.Β-06) Ηλεκτρική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.01. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 46 

Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ την πλόρη ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη του αντλιοςταςύου Α.01. 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- οι ςωλόνεσ και οι ςχϊρεσ όδευςησ των καλωδύων 

- όλα τα καλώδια ιςχύοσ και αυτοματιςμού (τροφοδοτικό καλώδιο από τον μετρητό, καλώδια ιςχύοσ και 

ελϋγχου των αντλιών, καλώδια φωτιςτιςτικών, καλώδια ρευματοδοτών, καλώδια ϊλλων παροχών κλπ) 

- τα φωτιςτικϊ ςώματα, οι διακόπτεσ ελϋγχου φωτιςμού, οι ρευματοδότεσ 

- η ςύνδεςη των ςυςκευών, πλόρωσ εγκατεςτημϋνων, με τισ μετρόςεισ  και δοκιμϋσ καλόσ λειτουργύασ. 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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- η καταςκευό και ςύνδεςη του νϋου τριγώνου γεύωςησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν αναφϋρεται ρητϊ και απαιτεύται για την ϋντεχνη καταςκευό τησ 

ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.01. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

το παρόν ϊρθρο δεν περιλαμβϊνεται ο πύνακασ χαμηλόσ τϊςησ και το ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχου που 

πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ και διαςύνδεςησ καταναλωτών, ςύμφωνα 

με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σρεισ χιλιάδεσ επτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 3.700,00 €  

 

Άρθρο Ε.7 (Ν.Σ.Β-07) Ηλεκτρική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.02. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 46 

Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ την πλόρη ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη του αντλιοςταςύου Α.02. 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- οι ςωλόνεσ και οι ςχϊρεσ όδευςησ των καλωδύων 

- όλα τα καλώδια ιςχύοσ και αυτοματιςμού (τροφοδοτικό καλώδιο από τον μετρητό, καλώδια ιςχύοσ και 

ελϋγχου των αντλιών, καλώδια φωτιςτιςτικών, καλώδια ρευματοδοτών, καλώδια ϊλλων παροχών κλπ) 

- τα φωτιςτικϊ ςώματα, οι διακόπτεσ ελϋγχου φωτιςμού, οι ρευματοδότεσ 

- η ςύνδεςη των ςυςκευών, πλόρωσ εγκατεςτημϋνων, με τισ μετρόςεισ  και δοκιμϋσ καλόσ λειτουργύασ. 

- η καταςκευό και ςύνδεςη του νϋου τριγώνου γεύωςησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν αναφϋρεται ρητϊ και απαιτεύται για την ϋντεχνη καταςκευό τησ 

ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.02. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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το παρόν ϊρθρο δεν περιλαμβϊνεται ο πύνακασ χαμηλόσ τϊςησ και το ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχου που 

πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ και διαςύνδεςησ καταναλωτών, ςύμφωνα 

με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δύο χιλιάδεσ επτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 2.700,00 €  

 

Άρθρο Ε.8 (Ν.Σ.Β-08) Ηλεκτρική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.03. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 46 

Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ την πλόρη ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη του αντλιοςταςύου Α.02. 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- οι ςωλόνεσ και οι ςχϊρεσ όδευςησ των καλωδύων 

- όλα τα καλώδια ιςχύοσ και αυτοματιςμού (τροφοδοτικό καλώδιο από τον μετρητό, καλώδια ιςχύοσ και 

ελϋγχου των αντλιών, καλώδια φωτιςτιςτικών, καλώδια ρευματοδοτών, καλώδια ϊλλων παροχών κλπ) 

- τα φωτιςτικϊ ςώματα, οι διακόπτεσ ελϋγχου φωτιςμού, οι ρευματοδότεσ 

- η ςύνδεςη των ςυςκευών, πλόρωσ εγκατεςτημϋνων, με τισ μετρόςεισ  και δοκιμϋσ καλόσ λειτουργύασ. 

- η καταςκευό και ςύνδεςη του νϋου τριγώνου γεύωςησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν αναφϋρεται ρητϊ και απαιτεύται για την ϋντεχνη καταςκευό τησ 

ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.03. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

το παρόν ϊρθρο δεν περιλαμβϊνεται ο πύνακασ χαμηλόσ τϊςησ και το ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχου που 

πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ και διαςύνδεςησ καταναλωτών, ςύμφωνα 

με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σρεισ χιλιάδεσ οκτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 3.800,00 €  
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Άρθρο Ε.9 (Ν.Σ.Β-09) Ηλεκτρική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.04. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 46 

Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ την πλόρη ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη του αντλιοςταςύου Α.04. 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- οι ςωλόνεσ και οι ςχϊρεσ όδευςησ των καλωδύων 

- όλα τα καλώδια ιςχύοσ και αυτοματιςμού (τροφοδοτικό καλώδιο από τον μετρητό, καλώδια ιςχύοσ και 

ελϋγχου των αντλιών, καλώδια φωτιςτιςτικών, καλώδια ρευματοδοτών, καλώδια ϊλλων παροχών κλπ) 

- τα φωτιςτικϊ ςώματα, οι διακόπτεσ ελϋγχου φωτιςμού, οι ρευματοδότεσ 

- η ςύνδεςη των ςυςκευών, πλόρωσ εγκατεςτημϋνων, με τισ μετρόςεισ  και δοκιμϋσ καλόσ λειτουργύασ. 

- η καταςκευό και ςύνδεςη του νϋου τριγώνου γεύωςησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν αναφϋρεται ρητϊ και απαιτεύται για την ϋντεχνη καταςκευό τησ 

ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.04. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

το παρόν ϊρθρο δεν περιλαμβϊνεται ο πύνακασ χαμηλόσ τϊςησ και το ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχου που 

πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ και διαςύνδεςησ καταναλωτών, ςύμφωνα 

με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δύο χιλιάδεσ τετρακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 2.400,00 €  

 

Άρθρο Ε.10 (Ν.Σ.Β-10) Ηλεκτρική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.05. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 46 

Σο παρόν ϊρθρο αφορϊ την πλόρη ηλεκτρολογικό εγκατϊςταςη του αντλιοςταςύου Α.05. 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- οι ςωλόνεσ και οι ςχϊρεσ όδευςησ των καλωδύων 
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- όλα τα καλώδια ιςχύοσ και αυτοματιςμού (τροφοδοτικό καλώδιο από τον μετρητό, καλώδια ιςχύοσ και 

ελϋγχου των αντλιών, καλώδια φωτιςτιςτικών, καλώδια ρευματοδοτών, καλώδια ϊλλων παροχών κλπ) 

- τα φωτιςτικϊ ςώματα, οι διακόπτεσ ελϋγχου φωτιςμού, οι ρευματοδότεσ 

- η ςύνδεςη των ςυςκευών, πλόρωσ εγκατεςτημϋνων, με τισ μετρόςεισ  και δοκιμϋσ καλόσ λειτουργύασ. 

- η καταςκευό και ςύνδεςη του νϋου τριγώνου γεύωςησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν αναφϋρεται ρητϊ και απαιτεύται για την ϋντεχνη καταςκευό τησ 

ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.05. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

το παρόν ϊρθρο δεν περιλαμβϊνεται ο πύνακασ χαμηλόσ τϊςησ και το ςύςτημα αυτοματιςμού και ελϋγχου που 

πληρώνονται ιδιαιτϋρωσ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ ηλεκτρολογικόσ εγκατϊςταςησ και διαςύνδεςησ καταναλωτών, ςύμφωνα 

με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σέςςερισ χιλιάδεσ διακόςια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 4.250,00 €  

 

Άρθρο Ε.11 (Ν.Σ.Β-11) ύςτημα αυτοματιςμού και ελέγχου αντλιοςταςίου Α.01. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 56 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού και ελϋγχου αντλιοςταςύου 

Α.01. 

ύςτημα ελϋγχου και αυτοματιςμών (PLC), πλόρωσ εγκατεςτημϋνο, ςτο οπούο περιλαμβϊνεται η κεντρικό 

μονϊδα ελϋγχου του κυρύωσ αντλιοςταςύου, η μονϊδα ελϋγχου τησ απομακρυςμϋνησ δεξαμενόσ πλόρωςησ, οι 

απαραύτητεσ κϊρτεσ ειςόδων εξόδων ςύμφωνα με το ςχετικό κατϊλογο ςημεύων ελϋγχου, τα απαραύτητα 

τροφοδοτικϊ, ο εξοπλιςμόσ ςύνδεςησ αςύρματησ ζεύξησ (modems - κεραύεσ) αντλιοςταςύου και δεξαμενησ 

πλόρωςησ, ο εξοπλιςμόσ ςύνδεςησ με κινητό τηλεφωνύα (GSM modem), τα περιφερειακϊ όργανα ελϋγχου, οι 

καλωδιώςεισ, οι ςυνδϋςεισ, το λογιςμικό, ο προγραμματιςμόσ και οι δοκιμϋσ καλόσ λειτουργύασ. 

Περιλαμβϊνεται επύςησ η εγκατϊςταςη του απαραύτητου λογιςμικού ςε Η/Τ τησ υπηρεςύασ για την 

απομακρυςμϋνη παρακολούθηςη τησ εγκατϊςταςησ.  
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την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών (plc, 

ςταθμόμετρα υγρών θαλϊμων, κεραύεσ, καλωδιώςεισ αςθενών, κοκ) ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την 

τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων, 

ςύμφωνα με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ ςυςτόματοσ,  

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Οκτώ χιλιάδεσ επτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 8.700,00 €  

 

Άρθρο Ε.12 (Ν.Σ.Β-12) ύςτημα αυτοματιςμού και ελέγχου αντλιοςταςίου Α.02. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 56 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού και ελϋγχου αντλιοςταςύου 

Α.02. 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται το ςύςτημα μετϊδοςησ κρύςιμων δεδομϋνων μϋςω δικτύου κινητόσ 

τηλεφωνύασ και GSM modem. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων, ςύμφωνα με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και 

τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ ςυςτόματοσ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δύο χιλιάδεσ οκτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 2.800,00 €  

 

Άρθρο Ε.13 (Ν.Σ.Β-13) ύςτημα αυτοματιςμού και ελέγχου αντλιοςταςίου Α.03. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 56 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού και ελϋγχου αντλιοςταςύου 

Α.03. 

ύςτημα ελϋγχου και αυτοματιςμών (PLC), πλόρωσ εγκατεςτημϋνο, ςτο οπούο περιλαμβϊνεται η κεντρικό 

μονϊδα ελϋγχου του κυρύωσ αντλιοςταςύου, η μονϊδα ελϋγχου τησ απομακρυςμϋνησ δεξαμενόσ πλόρωςησ, οι 

απαραύτητεσ κϊρτεσ ειςόδων εξόδων ςύμφωνα με το ςχετικό κατϊλογο ςημεύων ελϋγχου, τα απαραύτητα 

τροφοδοτικϊ, ο εξοπλιςμόσ ςύνδεςησ αςύρματησ ζεύξησ (modems - κεραύεσ) αντλιοςταςύου και δεξαμενησ 

πλόρωςησ, ο εξοπλιςμόσ ςύνδεςησ με κινητό τηλεφωνύα (GSM modem), τα περιφερειακϊ όργανα ελϋγχου, οι 
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καλωδιώςεισ, οι ςυνδϋςεισ, το λογιςμικό, ο προγραμματιςμόσ και οι δοκιμϋσ καλόσ λειτουργύασ. 

Περιλαμβϊνεται επύςησ η εγκατϊςταςη του απαραύτητου λογιςμικού ςε Η/Τ τησ υπηρεςύασ για την 

απομακρυςμϋνη παρακολούθηςη τησ εγκατϊςταςησ.  

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών (plc, 

ςταθμόμετρα υγρών θαλϊμων, κεραύεσ, καλωδιώςεισ αςθενών, κοκ) ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την 

τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων, 

ςύμφωνα με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ ςυςτόματοσ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Οκτώ χιλιάδεσ επτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 8.700,00 €  

 

Άρθρο Ε.14 (Ν.Σ.Β-14) ύςτημα αυτοματιςμού και ελέγχου αντλιοςταςίου Α.04. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 56 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού και ελϋγχου αντλιοςταςύου 

Α.04. 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνεται το ςύςτημα μετϊδοςησ κρύςιμων δεδομϋνων μϋςω δικτύου κινητόσ 

τηλεφωνύασ και GSM modem. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων, ςύμφωνα με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και 

τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ ςυςτόματοσ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δύο χιλιάδεσ οκτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 2.800,00 €  

 

Άρθρο Ε.15 (Ν.Σ.Β-15) ύςτημα αυτοματιςμού και ελέγχου αντλιοςταςίου Α.05. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 56 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του ςυςτόματοσ αυτοματιςμού και ελϋγχου αντλιοςταςύου 

Α.05. 
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ύςτημα ελϋγχου και αυτοματιςμών (PLC), πλόρωσ εγκατεςτημϋνο, ςτο οπούο περιλαμβϊνεται η κεντρικό 

μονϊδα ελϋγχου του κυρύωσ αντλιοςταςύου, η μονϊδα ελϋγχου τησ απομακρυςμϋνησ δεξαμενόσ πλόρωςησ, οι 

απαραύτητεσ κϊρτεσ ειςόδων εξόδων ςύμφωνα με το ςχετικό κατϊλογο ςημεύων ελϋγχου, τα απαραύτητα 

τροφοδοτικϊ, ο εξοπλιςμόσ ςύνδεςησ αςύρματησ ζεύξησ (modems - κεραύεσ) αντλιοςταςύου και δεξαμενησ 

πλόρωςησ, ο εξοπλιςμόσ ςύνδεςησ με κινητό τηλεφωνύα (GSM modem), τα περιφερειακϊ όργανα ελϋγχου, οι 

καλωδιώςεισ, οι ςυνδϋςεισ, το λογιςμικό, ο προγραμματιςμόσ και οι δοκιμϋσ καλόσ λειτουργύασ. 

Περιλαμβϊνεται επύςησ η εγκατϊςταςη του απαραύτητου λογιςμικού ςε Η/Τ τησ υπηρεςύασ για την 

απομακρυςμϋνη παρακολούθηςη τησ εγκατϊςταςησ.  

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών (plc, 

ςταθμόμετρα υγρών θαλϊμων, κεραύεσ, καλωδιώςεισ αςθενών, κοκ) ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την 

τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων, 

ςύμφωνα με την τεχνικό περιγραφό, τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ ςυςτόματοσ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Οκτώ χιλιάδεσ εκατό ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 8.100,00 €  

 

Άρθρο Ε.16 (Ν.Σ.Β-16) Νέοσ Ηλεκτρικόσ Πίνακασ Π.Α-01 Αντλιοςταςίου Α-01 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 89 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του  ηλεκτρικού πύνακα Π.Α-01 του αντλιοςταςύου Α.01. 

Περιλαμβϊνεται δοκιμό, μεταφορϊ, εγκατϊςταςη και ςύνδεςη με τισ παροχϋσ ιςχύοσ και αυτοματιςμού, καθώσ 

και η εργοταξιακό δοκιμό ενόσ ολοκληρωμϋνου πύνακα τύπου πεδύου, με βαθμό προςταςύασ ςύμφωνα με το 

μονογραμμικό διϊγραμμα και την τεχνικό περιγραφό που περιλαμβϊνεται ςτη μελϋτη, που θα οριςτικοποιηθεύ 

με τη μελϋτη εφαρμογόσ του αναδόχου και ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ των τευχών δημοπρϊτηςησ. 

Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται ςτην τιμό του παρόντοσ ϊρθρου του ηλεκτρικού πύνακα οι 

αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ, τα λοιπϊ όργανα διακοπόσ και προςταςύασ, ελϋγχου, αυτοματιςμού και 

μετρόςεων, τα βοηθητικϊ κυκλώματα ελϋγχου, οι μπϊρεσ και τα τυποποιημϋνα μπλοκ διανομόσ, οι ομαλού 

εκκινητϋσ (soft starters) ό οι ρυθμιςτϋσ ςτροφών ηλεκτροκινητόρα (drives), τα βοηθητικϊ ρελϋ ιςχύοσ, με τισ 

απαραύτητεσ υποδοχϋσ και ςτηρύγματα ςτόριξησ και ανϊρτηςησ των ζυγών, των οργϊνων και υπολούπων 

διατϊξεων του πύνακα, τισ μετώπεσ, με τουσ ζυγούσ και τουσ ακροδϋκτεσ, την καλωδύωςη τησ εςωτερικόσ 

ςυνδεςμολογύασ του πύνακα, τισ πινακύδεσ ϋνδειξησ των οργϊνων, τον χρωματιςμό των μεταλλικών μερών 

αυτού, με τα απαραύτητα υλικϊ και μικροώλικϊ και την απαιτούμενη εργαςύα καταςκευόσ, ςυνδεςμολογύασ, 

εγκατϊςταςησ κλπ. για την παρϊδοςη του πύνακα ςε πλόρη και κανονικό λειτουργύα. 
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την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων.  

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ του πύνακα Π.Α-01. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Έξι χιλιάδεσ πεντακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 6.500,00 €  

 

Άρθρο Ε.17 (Ν.Σ.Β-17) Νέοσ Ηλεκτρικόσ Πίνακασ Π.Α-02 Αντλιοςταςίου Α.02 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 89 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του  ηλεκτρικού πύνακα Π.Α-02 του αντλιοςταςύου Α.02. 

Περιλαμβϊνεται δοκιμό, μεταφορϊ, εγκατϊςταςη και ςύνδεςη με τισ παροχϋσ ιςχύοσ και αυτοματιςμού, καθώσ 

και η εργοταξιακό δοκιμό ενόσ ολοκληρωμϋνου πύνακα τύπου πεδύου, με βαθμό προςταςύασ ςύμφωνα με το 

μονογραμμικό διϊγραμμα και την τεχνικό περιγραφό που περιλαμβϊνεται ςτη μελϋτη, που θα οριςτικοποιηθεύ 

με τη μελϋτη εφαρμογόσ του αναδόχου και ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ των τευχών δημοπρϊτηςησ. 

Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται ςτην τιμό του παρόντοσ ϊρθρου του ηλεκτρικού πύνακα οι 

αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ, τα λοιπϊ όργανα διακοπόσ και προςταςύασ, ελϋγχου, αυτοματιςμού και 

μετρόςεων, τα βοηθητικϊ κυκλώματα ελϋγχου, οι μπϊρεσ και τα τυποποιημϋνα μπλοκ διανομόσ, οι ομαλού 

εκκινητϋσ (soft starters) ό οι ρυθμιςτϋσ ςτροφών ηλεκτροκινητόρα (drives), τα βοηθητικϊ ρελϋ ιςχύοσ, με τισ 

απαραύτητεσ υποδοχϋσ και ςτηρύγματα ςτόριξησ και ανϊρτηςησ των ζυγών, των οργϊνων και υπολούπων 

διατϊξεων του πύνακα, τισ μετώπεσ, με τουσ ζυγούσ και τουσ ακροδϋκτεσ, την καλωδύωςη τησ εςωτερικόσ 

ςυνδεςμολογύασ του πύνακα, τισ πινακύδεσ ϋνδειξησ των οργϊνων, τον χρωματιςμό των μεταλλικών μερών 

αυτού, με τα απαραύτητα υλικϊ και μικροώλικϊ και την απαιτούμενη εργαςύα καταςκευόσ, ςυνδεςμολογύασ, 

εγκατϊςταςησ κλπ. για την παρϊδοςη του πύνακα ςε πλόρη και κανονικό λειτουργύα. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων.  

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ του πύνακα Π.Α-02. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σέςςερισ χιλιάδεσ ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 4.000,00 €  

 

Άρθρο Ε.18 (Ν.Σ.Β-18) Νέοσ Ηλεκτρικόσ Πίνακασ Π.Α-03 Αντλιοςταςίου Α.03 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 89 
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Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του  ηλεκτρικού πύνακα Π.Α-03 του αντλιοςταςύου Α.03. 

Περιλαμβϊνεται δοκιμό, μεταφορϊ, εγκατϊςταςη και ςύνδεςη με τισ παροχϋσ ιςχύοσ και αυτοματιςμού, καθώσ 

και η εργοταξιακό δοκιμό ενόσ ολοκληρωμϋνου πύνακα τύπου πεδύου, με βαθμό προςταςύασ ςύμφωνα με το 

μονογραμμικό διϊγραμμα και την τεχνικό περιγραφό που περιλαμβϊνεται ςτη μελϋτη, που θα οριςτικοποιηθεύ 

με τη μελϋτη εφαρμογόσ του αναδόχου και ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ των τευχών δημοπρϊτηςησ. 

Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται ςτην τιμό του παρόντοσ ϊρθρου του ηλεκτρικού πύνακα οι 

αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ, τα λοιπϊ όργανα διακοπόσ και προςταςύασ, ελϋγχου, αυτοματιςμού και 

μετρόςεων, τα βοηθητικϊ κυκλώματα ελϋγχου, οι μπϊρεσ και τα τυποποιημϋνα μπλοκ διανομόσ, οι ομαλού 

εκκινητϋσ (soft starters) ό οι ρυθμιςτϋσ ςτροφών ηλεκτροκινητόρα (drives), τα βοηθητικϊ ρελϋ ιςχύοσ, με τισ 

απαραύτητεσ υποδοχϋσ και ςτηρύγματα ςτόριξησ και ανϊρτηςησ των ζυγών, των οργϊνων και υπολούπων 

διατϊξεων του πύνακα, τισ μετώπεσ, με τουσ ζυγούσ και τουσ ακροδϋκτεσ, την καλωδύωςη τησ εςωτερικόσ 

ςυνδεςμολογύασ του πύνακα, τισ πινακύδεσ ϋνδειξησ των οργϊνων, τον χρωματιςμό των μεταλλικών μερών 

αυτού, με τα απαραύτητα υλικϊ και μικροώλικϊ και την απαιτούμενη εργαςύα καταςκευόσ, ςυνδεςμολογύασ, 

εγκατϊςταςησ κλπ. για την παρϊδοςη του πύνακα ςε πλόρη και κανονικό λειτουργύα. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων.  

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ του πύνακα Π.Α-03. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Έξι χιλιάδεσ εξακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 6.600,00 €  

 

Άρθρο Ε.19 (Ν.Σ.Β-19) Νέοσ Ηλεκτρικόσ Πίνακασ Π.Α-04 Αντλιοςταςίου Α.04 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 89 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του  ηλεκτρικού πύνακα Π.Α-04 του αντλιοςταςύου Α.04. 

Περιλαμβϊνεται δοκιμό, μεταφορϊ, εγκατϊςταςη και ςύνδεςη με τισ παροχϋσ ιςχύοσ και αυτοματιςμού, καθώσ 

και η εργοταξιακό δοκιμό ενόσ ολοκληρωμϋνου πύνακα τύπου πεδύου, με βαθμό προςταςύασ ςύμφωνα με το 

μονογραμμικό διϊγραμμα και την τεχνικό περιγραφό που περιλαμβϊνεται ςτη μελϋτη, που θα οριςτικοποιηθεύ 

με τη μελϋτη εφαρμογόσ του αναδόχου και ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ των τευχών δημοπρϊτηςησ. 

Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται ςτην τιμό του παρόντοσ ϊρθρου του ηλεκτρικού πύνακα οι 

αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ, τα λοιπϊ όργανα διακοπόσ και προςταςύασ, ελϋγχου, αυτοματιςμού και 

μετρόςεων, τα βοηθητικϊ κυκλώματα ελϋγχου, οι μπϊρεσ και τα τυποποιημϋνα μπλοκ διανομόσ, οι ομαλού 

εκκινητϋσ (soft starters) ό οι ρυθμιςτϋσ ςτροφών ηλεκτροκινητόρα (drives), τα βοηθητικϊ ρελϋ ιςχύοσ, με τισ 

απαραύτητεσ υποδοχϋσ και ςτηρύγματα ςτόριξησ και ανϊρτηςησ των ζυγών, των οργϊνων και υπολούπων 

διατϊξεων του πύνακα, τισ μετώπεσ, με τουσ ζυγούσ και τουσ ακροδϋκτεσ, την καλωδύωςη τησ εςωτερικόσ 
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ςυνδεςμολογύασ του πύνακα, τισ πινακύδεσ ϋνδειξησ των οργϊνων, τον χρωματιςμό των μεταλλικών μερών 

αυτού, με τα απαραύτητα υλικϊ και μικροώλικϊ και την απαιτούμενη εργαςύα καταςκευόσ, ςυνδεςμολογύασ, 

εγκατϊςταςησ κλπ. για την παρϊδοςη του πύνακα ςε πλόρη και κανονικό λειτουργύα. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων.  

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ του πύνακα Π.Α-04. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σέςςερισ χιλιάδεσ διακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 4.200,00 €  

 

Άρθρο Ε.20 (Ν.Σ.Β-20) Νέοσ Ηλεκτρικόσ Πίνακασ Π.Α-05 Αντλιοςταςίου Α.05,. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 89 

Για την προμόθεια, προςκόμιςη και εγκατϊςταςη του  ηλεκτρικού πύνακα Π.Α-05 του αντλιοςταςύου Α.05. 

Περιλαμβϊνεται δοκιμό, μεταφορϊ, εγκατϊςταςη και ςύνδεςη με τισ παροχϋσ ιςχύοσ και αυτοματιςμού, καθώσ 

και η εργοταξιακό δοκιμό ενόσ ολοκληρωμϋνου πύνακα τύπου πεδύου, με βαθμό προςταςύασ ςύμφωνα με το 

μονογραμμικό διϊγραμμα και την τεχνικό περιγραφό που περιλαμβϊνεται ςτη μελϋτη, που θα οριςτικοποιηθεύ 

με τη μελϋτη εφαρμογόσ του αναδόχου και ςύμφωνα με τισ προδιαγραφϋσ των τευχών δημοπρϊτηςησ. 

Ενδεικτικϊ και όχι περιοριςτικϊ, περιλαμβϊνονται ςτην τιμό του παρόντοσ ϊρθρου του ηλεκτρικού πύνακα οι 

αυτόματοι διακόπτεσ ιςχύοσ, τα λοιπϊ όργανα διακοπόσ και προςταςύασ, ελϋγχου, αυτοματιςμού και 

μετρόςεων, τα βοηθητικϊ κυκλώματα ελϋγχου, οι μπϊρεσ και τα τυποποιημϋνα μπλοκ διανομόσ, οι ομαλού 

εκκινητϋσ (soft starters) ό οι ρυθμιςτϋσ ςτροφών ηλεκτροκινητόρα (drives), τα βοηθητικϊ ρελϋ ιςχύοσ, με τισ 

απαραύτητεσ υποδοχϋσ και ςτηρύγματα ςτόριξησ και ανϊρτηςησ των ζυγών, των οργϊνων και υπολούπων 

διατϊξεων του πύνακα, τισ μετώπεσ, με τουσ ζυγούσ και τουσ ακροδϋκτεσ, την καλωδύωςη τησ εςωτερικόσ 

ςυνδεςμολογύασ του πύνακα, τισ πινακύδεσ ϋνδειξησ των οργϊνων, τον χρωματιςμό των μεταλλικών μερών 

αυτού, με τα απαραύτητα υλικϊ και μικροώλικϊ και την απαιτούμενη εργαςύα καταςκευόσ, ςυνδεςμολογύασ, 

εγκατϊςταςησ κλπ. για την παρϊδοςη του πύνακα ςε πλόρη και κανονικό λειτουργύα. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων.  

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ εγκατϊςταςησ του πύνακα Π.Α-05. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Έξι χιλιάδεσ επτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 6.700,00 €  
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Άρθρο Ε.21 (Ν.Σ.Β-21) Μονάδα UPS 1 kVA, με μπαταρίεσ αυτονομίασ 10min. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 109 

Για την προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη ςε αντλιοςτϊςιο ό  υδατοδεξαμενό ενόσ πλόρουσ ςυςτόματοσ 

αδιϊλειπτησ παροχόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ (UPS), ιςχύοσ 1 KVA, μονοφαςικό, αυτονομύασ 10 min, με όλα τα 

όργανα και εξαρτόματα πλόρουσ ςυναρμολογημϋνου και ςυνδεδεμϋνου προσ τισ τροφοδοτόςεισ και 

καταναλώςεισ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των ακροπεδύλων (κωσ) ςύνδεςησ των καλωδύων, με κϊθε αναγκαύο 

εξϊρτημα, μικροώλικό, δαπϊνη ό εργαςύα για την εγκατϊςταςη,ρύθμιςη και λειτουργύα του ςυςτόματοσ, 

ςύμφωνα με τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ τησ μελϋτησ. 

Σιμό ανϊ τεμϊχιο (τεμ) 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Εξακόςια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 650,00 €  

 

Άρθρο Ε.22 (Ν.Σ.Β-22) Τδραυλική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.01. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 84 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό 01-07 του ςχεδύου Α.01.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό Τ01-Τ10 του ςχεδύου Α.01.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν κατονομϊζεται ρητϊ και απαιτεύται για την ορθό και ϋντεχνη τοποθϋτηςη των 

υδραυλικών εξαρτημϊτων και των ςωληνώςεων μϋχρι και την εύςοδο του καταθλιπτικού αγωγού ςτο ϋδαφοσ. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών μετϊ των 

απαραύτητων υδραυλικών δοκιμών, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / 

προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ υδραυλικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.01. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Έξι χιλιάδεσ τετρακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 6.400,00 €  

 

Άρθρο Ε.23 (Ν.Σ.Β-23) Τδραυλική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.02. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 84 
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οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό 01-04 του ςχεδύου Α.02.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό Τ01-Τ04 του ςχεδύου Α.02.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν κατονομϊζεται ρητϊ και απαιτεύται για την ορθό και ϋντεχνη τοποθϋτηςη των 

υδραυλικών εξαρτημϊτων και των ςωληνώςεων μϋχρι και την εύςοδο του καταθλιπτικού αγωγού ςτο ϋδαφοσ. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών μετϊ των 

απαραύτητων υδραυλικών δοκιμών, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / 

προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ υδραυλικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.02. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δύο χιλιάδεσ επτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 2.700,00 €  

 

Άρθρο Ε.24 (Ν.Σ.Β-24) Τδραυλική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.03. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 84 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό 01-09 του ςχεδύου Α.03.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό Τ01-Τ10 του ςχεδύου Α.03.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν κατονομϊζεται ρητϊ και απαιτεύται για την ορθό και ϋντεχνη τοποθϋτηςη των 

υδραυλικών εξαρτημϊτων και των ςωληνώςεων μϋχρι και την εύςοδο του καταθλιπτικού αγωγού ςτο ϋδαφοσ. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών μετϊ των 

απαραύτητων υδραυλικών δοκιμών, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / 

προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ υδραυλικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.03. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Οκτώ χιλιάδεσ εξακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 8.600,00 €  

 

Άρθρο Ε.25 (Ν.Σ.Β-25) Τδραυλική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.04. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 84 
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το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό 01-07 του ςχεδύου Α.04.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό Τ01-Τ10 του ςχεδύου Α.04.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν κατονομϊζεται ρητϊ και απαιτεύται για την ορθό και ϋντεχνη τοποθϋτηςη των 

υδραυλικών εξαρτημϊτων και των ςωληνώςεων μϋχρι και την εύςοδο του καταθλιπτικού αγωγού ςτο ϋδαφοσ. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών μετϊ των 

απαραύτητων υδραυλικών δοκιμών, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / 

προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ υδραυλικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.04. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Δύο χιλιάδεσ ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 2.000,00 €  

 

Άρθρο Ε.26 (Ν.Σ.Β-26) Τδραυλική εγκατάςταςη αντλιοςταςίου Α.05. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 84 

το παρόν ϊρθρο περιλαμβϊνονται: 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό 01-07 του ςχεδύου Α.05.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- όλα τα υλικϊ με κωδικό Τ01-Τ10 του ςχεδύου Α.05.01 τησ οριςτικόσ Η/Μ μελϋτησ 

- κϊθε ϊλλο μικρουλικό που δεν κατονομϊζεται ρητϊ και απαιτεύται για την ορθό και ϋντεχνη τοποθϋτηςη των 

υδραυλικών εξαρτημϊτων και των ςωληνώςεων μϋχρι και την εύςοδο του καταθλιπτικού αγωγού ςτο ϋδαφοσ. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών μετϊ των 

απαραύτητων υδραυλικών δοκιμών, ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / 

προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ολοκληρωμϋνησ υδραυλικόσ εγκατϊςταςησ του αντλιοςταςύου Α.05. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Έξι χιλιάδεσ επτακόςια ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 6.700,00 €  

 

Άρθρο Ε.27 (Ν.Σ.Β-27) Μηχανικόσ εξαεριςμόσ αντλιοςταςίων Α.01, Α.02, Α.04.. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 39 



 ΕΡΓΟ: «Βελτιώςεισ - Επεκτάςεισ δικτύου ύδρευςησ 

οικιςμών Δ. Αρταίων (Κορωνηςία, τρογγυλή, Αμπέλια 

Αμμότοπου και Παντάναςςα)» 
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Σο κϊθε ςύςτημα περιλαμβϊνει προμόθεια και τοποθϋτηςη: 

- Αξονικού ανεμιςτόρα δυναμικότητασ 500κ.μ./ώρα, κατϊλληλου για βιομηχανικό εφαρμογό, 

- Φρονοδιακόπτη λειτουργύασ, 

- Προςτατευτικό πλϋγμα και γρύλια ςτην εξωτερικό πλευρϊ. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ενόσ ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ εξαεριςμού. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Φίλια εκατό ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 1.100,00 €  

 

Άρθρο Ε.28 (Ν.Σ.Β-28) Μηχανικόσ εξαεριςμόσ αντλιοςταςίων Α.03, Α.05. 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 39 

Σο κϊθε ςύςτημα περιλαμβϊνει προμόθεια και τοποθϋτηςη: 

- Αξονικού ανεμιςτόρα δυναμικότητασ 1.000κ.μ./ώρα, κατϊλληλου για βιομηχανικό εφαρμογό, 

- Φρονοδιακόπτη λειτουργύασ, 

- Προςτατευτικό πλϋγμα και γρύλια ςτην εξωτερικό πλευρϊ. 

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ενόσ ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ εξαεριςμού. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Φίλια τετρακόςια πενήντα ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 1.450,00 €  

 

Άρθρο Ε.29 (Ν.Σ.Β-29) ύςτημα χλωρίωςησ ύδατοσ με μέτρηςη υπολλειματικού χλωρίου, μέγιςτησ  

δυναμικότητασ 18lt/h 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 21 
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Για την προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαραύτητων υλικών για την εγκατϊςταςη ενόσ 

πλόρουσ ςυςτόματοσ χλωρύωςησ με μϋτρηςη υπολλειματικού χλωρύου, μϋγιςτησ  δυναμικότητασ 18lt/h.  

την τιμό περιλαμβϊνεται η προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη όλων των απαιτούμενων υλικών 

ςύμφωνα με τα ςχϋδια τησ μελϋτησ και την τεχνικό περιγραφό / προδιαγραφϋσ καθώσ και το απαιτούμενο 

προςωπικό για την εκτϋλεςη των ϋργων. 

Κατ’ αποκοπόν τιμό ενόσ ολοκληρωμϋνου ςυςτόματοσ χλωρύωςησ. 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σέςςερισ χιλιάδεσ τετρακόςια πενήντα πέντε ευρώ 

             Αριθμητικώσ: 4.455,00 €  

 

Άρθρο Ε.30 (ΑΣΗΕ 8201.1.2) Πυροςβεςτήρασ κόνεωσ τύπου Ρα, φορητόσ 6kg 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 19 

Πυροςβεςτόρασ κόνεωσ τύπου Ρα, φορητόσ πλόρησ με το αντύςτοιχο ςτόριγμα αναρτόςεώσ του ςτον τούχο 

πλόρωσ τοποθετημϋνοσ, δηλϊδό προμόθεια, μεταφορϊ και ςτόριξη (1 τεμ) 

8201.1. 2 Γομώςεωσ 6 kg 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Σριάντα επτά ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά 

             Αριθμητικώσ: 37,79 € 

 

Άρθρο Ε.31 (ΑΣΗΕ 8201.1.2-ΦΕΣ) Πυροςβεςτήρασ διοξειδίου του άνθρακα φορητόσ 5 kg 

Κωδικόσ Αναθεώρηςησ:  ΗΛΜ 19 

Για την προμόθεια, μεταφορϊ και εγκατϊςταςη πυροςβεςτόρα διοξειδύου του ϊνθρακα, φορητού, γόμωςησ 

5Kg, πλόρωσ τοποθετημϋνοσ, ςύμφωνα με τα οριζόμενα ςτην Σεχνικό Περιγραφό, τισ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ 

Τλικών και τα ςχϋδια τησ μελϋτησ 

ΕΤΡΩ     Ολογράφωσ:  Πενήντα εννέα ευρώ  

             Αριθμητικώσ: 59,00 € 

 

 

 

 

………………………………………… 

(Σόποσ – Ημερομηνία) 
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ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΦΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

………………………… 

 

 

  

 

………………………… 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  

Με την σπ' αριθμ' πρωτ.  110/2019   απόυαση τοσ Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Α  
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