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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 

 

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

1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, 

όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές 

μονάδος  περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και 

όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης. 

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των 

μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα 

χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά περιλαμβάνονται  τα κάτωθι: 

1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, 

μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν 

απαιτείται) και προσέγγισής  τους,  με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των 

μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των 

ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με  αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.  

  Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των 

πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους 

απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και 

τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε 

ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), 

δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 

απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και 

τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων 

των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και 

μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την 

κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

  



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΠΗΛΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ. 3 

 

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, 

εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, 

τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών 

απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, απομάκρυνσής τους 

μετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 

1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, 

εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε 

στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων στοιχείων, εφ’ 

όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών 

(σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέματος, κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των 

υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά 

περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές 

των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους 

στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η 

καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο 

υλικό)  και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους 

ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

(β)  Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει 

δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 

1.1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα 

μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως 

καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 

1.1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την 

λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων 

κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, 

της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, 

ποταμών, ακτών  κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της 

κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, 

σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως 

‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην στην μελέτη, τις προδιαγραφές και τους λοιπούς 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΠΗΛΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ. 4 

 

όρους δημοπράτησης  (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιμές, αξία υλικών, χρήση 

μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού 

και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του 

εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί 

τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές 

οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα 

ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε 

αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του 

Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε 

ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και 

τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων  αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, 

ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται 

ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

 Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να 

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, λαμβανομένων 

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.   

1.1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και 

προσωπικού που οφείλονται: 

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

(β)  στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των 

εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των 

εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά 

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

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

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  (τοπογραφικών, 

εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που 

προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι 

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου  

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

(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για 

οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε 

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
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1.1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχημάτων στις θέσεις 

εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την αποκατάσταση 

της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαιραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 

αρμόδιες Αρχές, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών στα συμβατικά τεύχη του 

έργου.  

 (2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών 

και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την 

περίφραξη  των ορυγμάτων και γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του 

κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που 

προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των 

παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη τιμολόγηση αυτών 

στα συμβατικά τεύχη του έργου. 

1.1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης των χωροσταθμικών 

αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, εκτός αν άλλως 

ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή 

των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάμενες κατασκευές 

κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού 

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. 

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, καθώς οι 

δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, 

του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του 

αριθμού αντιτύπων αυτών που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του 

έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι 

δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και 

σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών  που θα υποβληθούν 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 1.1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν 

περιλαμβάνονται στη μελέτη). 

1.1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία  των εντοπιζομένων με 

ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   

1.1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών 

ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη 

υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων 

και πηγαίων νερών, ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα 

και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και 

απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ, καθώς και οι δαπάνες για 

την  απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 

κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που 

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την εκτέλεση των εργασιών. 

1.1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα 

του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των 

εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι 

δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 

(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.), εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν 

εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική 

ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά 

και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

1.1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε 

είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή 

την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, 

ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών  στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις 

εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών  κατασκευής 

του Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών 

ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων 

χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς 

ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή 

βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών), 

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.1.27 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων 

κ.λ.π., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.1.28 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον 

Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, 

μελέτες ευστάθειας πρανών, μελέτες ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. 

1.1.29 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες 

Επιχειρήσεις, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 
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1.1.30 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου 

στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους 

περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη 

δημοπράτησης. 

1.1.31 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού  και γενικά όλες οι 

υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους 

όρους δημοπράτησης του Έργου. 

1.1.32 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των 

υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και 

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των 

εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για 

να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

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

 

1.2 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 

και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή 

υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, 

δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας 

γραφείων κ.λ.π. , τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώμενο κέρδος από την 

εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 

(28%) του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

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

Έργου. 

1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι 

παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι 

δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με 

το ακόλουθο παράδειγμα: 

Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, 

PVC, GRP κλπ 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα 

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, 

κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου 
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σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το 

λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν 

Τιμολόγιο. 

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

διάμετρος. 

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

Τιμολογίου 

1.5 Για τα άρθρα τιμολογίου με μεταφορά υλικών θεωρήθηκαν οι εξής αποστάσεις: 

Α) Για τη διάθεση πλεονάζοντος υλικού εκσκαφής απόσταση 10 χλμ σε δρόμο εκτός πόλης κακής 

βατότητας. 

Β)     Για την προμήθεια αδρανών υλικών απόσταση 45 χλμ σε δρόμο εκτός πόλης κακής βατότητας. 

Και τιμολογήθηκαν σύμφωνα με τα αναθεωρημένα τιμολόγια του Υπουργείου Υποδομών (ΦΕΚ 363 Β 

/19-2-2013).  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 

 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 Ως "χαλαρά εδάφη"χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που έχουν 
προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

 Ως "γαίες και ημίβραχος"χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη υλικά, 
καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) αμμοχάλικα, ο 
μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη που μπορούν να 
εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα (εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς 
να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή κρουστικού εξοπλισμού. 

 Ως "βράχος"χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 
χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. 
αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου"περιλαμβάνονται και 
μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

 Ως "σκληρά γρανιτικά"και "κροκαλοπαγή"χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί βραχώδεις 
σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή αμμοχάλικα, 
θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών αυτών είναι δυσχερής 
(δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε απόδοση των υδραυλικών 
σφυρών είναι μειωμένη) 
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Α.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

 

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 

 

ΑΤ-Α.1 

 

ΟΙΚ. 20.02Μ Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ 

χώρων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112  

 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την δημιουργία 

υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές 

εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής 

επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από 

τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του 

οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες 

σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση 

απόσταση έως 30 m. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή.  

 

Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 2,80 +10*0.21 = 4,90 

(εκτίμηση για τις μεταφορές υλικών: 10χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 4,90 

(ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.2 

 

ΟΙΚ 20.03.03Μ  Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-

κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2117 

 

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και 

την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 

3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m 

από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος 

βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή 

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, 

τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων 

εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 22,50 +10*0.21 = 24,60 

(εκτίμηση για τις μεταφορές υλικών: 10χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 24,60 

(ολογράφως): Είκοσι τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.3 

 

ΥΔΡ 2.01Μ Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με 

την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση    

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6071 

 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα 

από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση 

ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 0,36 +10*0.21 = 2,46 

(εκτίμηση για τις μεταφορές υλικών: 10χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,46 

(ολογράφως): Δύο ευρώ και σαράντα έξι λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.4 

 

ΥΔΡ 2.02Μ  Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6072 

 

Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με την 

σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα 

από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό 

την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας 

κατασκευής (κατά περίπτωση),  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
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Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 0,41 +10*0.21 = 2,51 

(εκτίμηση για τις μεταφορές υλικών: 10χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,51 

(ολογράφως): Δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.6 

 

ΥΔΡ 3.17  Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες  (χωρίς μεταφορά) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6054 

 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού 

εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων 

τεχνικών έργων’’. 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η στάθμη 

ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος (άλλως 

επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m
2
 ανά 20,0 m

2
 παρειών 

ορύγματος.  

 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 

συνυπολογίζονται). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
), κατά τα ανωτέρω 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,10 

(ολογράφως): Δύο ευρώ και δέκα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.7 

 

ΥΔΡ 3.18.01    Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες (χωρίς μεταφορά) 

     (Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055 

 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού εξοπλισμού 

(αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ  02-04-00-00 ‘’Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων’’. 

 

Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση καθώς και 

τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις.  
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m
2
 ανά 20,0 m

2
 παρειών 

ορύγματος.  

 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 

συνυπολογίζονται). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
), κατά τα ανωτέρω 

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 25,80 

(ολογράφως): Είκοσιπέντε ευρώ  & Ογδόντα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.8  

 

ΥΔΡ 3.10.02.01Μ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 

του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων και 

των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων’’.  

 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 

προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές 

σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, 

σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 

ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 

και της διαχείρισης των προϊόντων. 
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Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 

ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 

προϊόντων εκσκαφών. 

 

Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 7,50 +10*0.21 = 9,60 

(εκτίμηση για τις μεταφορές υλικών: 10χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 9,60 

(ολογράφως): Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.9 

 

ΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες. Με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος 

ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 

 

Όπως ΑΤ-Α.8  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 

εκσκαφών. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 6,70 

(ολογράφως): Έξι ευρώ & Εβδομήντα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.10 

 

ΥΔΡ  3.11.02.01Μ Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος πυθμένα 

έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 

m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  συμπεριλαμβανομένων 

και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών 

σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 

χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων 

εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή 

μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό 

επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
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υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 

προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  

απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές 

σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  

με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην 

τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, 

σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.   

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 

ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 

και της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 

σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 

καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 

του τιμολογίου 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 

προϊόντων εκσκαφών. 

 

Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 26,30 +10*0.21 = 28,40 

(εκτίμηση για τις μεταφορές υλικών: 10χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 28,40 

(ολογράφως): Είκοσι οχτώ ευρώ & σαράντα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.11 

 

ΥΔΡ 3.11.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες.Με πλάτος πυθμένα έως 

3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 

 

Όπως ΑΤ-Α10  
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 

εκσκαφών. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 25,80 

(ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ & ογδόντα λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.13 

 

ΥΔΡ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070 

 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 

απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων"και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση 

με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην 

περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 

 

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου.  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
). 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 0,21 

(ολογράφως): Είκοσι ένα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.14 

 

ΥΔΡ 5.01 Κατασκευή συμπυκνωμένου επιχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6079 

 

Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 

πυκνότητα ≥ 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού διαβροχής, η 

απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση δοκιμών συμπύκνωσης ανά 

1.000 m
3
 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές τμήμα του αναχώματος. 

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m
3
) ετοίμου συμπυκνωμένου αναχώματος βάσει στοιχείων αρχικών και 

τελικών διατομών. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
). 
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 0,62 

(ολογράφως): Εξήντα δύο λεπτά 

  

 

ΑΤ-Α.15 

 

ΥΔΡ 5.07Μ  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης      ΥΔΡ 6069 

 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 

σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 

ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m
3
) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

 

Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 11,30 +45*0.21 = 20,75 

(εκτίμηση για τις προμήθειες υλικών: 45χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 20,75 

(ολογράφως): Είκοσι ευρώ & Εβδομήντα πέντε λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.16 

ΥΔΡ 6.01.01.2 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα 

diesel ή βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6107 

 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση 

εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά την εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη 

εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές 

αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''. 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης 

ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 

σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων  
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β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της 

αντλίας και των σωληνώσεων 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη 

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης των 

εργασιών 

στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 

 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από 

έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 4,60 

(ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.17 

 

ΥΔΡ 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β 

 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 

οδοστρώματος, ήτοι: 

 

1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 

πάχους 0,10 m  

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 

0,10 m  

3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 

μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική 

επάλειψη   

       

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη 

μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και 

μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων 

υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των 

εργασιών. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 

κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 18,50 

(ολογράφως): Δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 
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2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ – ΟΠΛΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΡIΣΜΑΤΑ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 

 

ΑΤ-Α.18 

 

ΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301 

 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης φύσεως 

υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών ορθογωνικής διατομής ,σε 

ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή 

κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 

01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την διαμόρφωση των 

καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 

συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς σκυροδέτηση 

στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, ανοχές και απαιτήσεις 

επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση ειδικευμένου και μή 

προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και εξοπλισμός που απαιτούνται για 

την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 

για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και ασφαλή 

διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου από 

την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 

μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη ή/και τις 

οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής 

ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων 

καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών. 

Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή παραμορφωμένων υλικών 

(ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς μηχανικά 

μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 8,20 

(ολογράφως): Οχτώ ευρώ και είκοσι λεπτά 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΠΗΛΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ. 19 

 

ΑΤ-Α.19 

 

ΥΔΡ  9.14  Λιθόδεμα από σκυρόδεμα C8/10 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6321 

 

Θεμελιώσεις ή χυτές επιστρώσεις σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, από λιθόδεμα με 

σκυρόδεμα C8/10 και λίθους λατομείου, σε αναλογία 70% σκυρόδεμα και 30% λίθοι (φαινόμενος 

όγκος). Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών από οποιαδήποτε απόσταση, η 

παρασκευή του μίγματος και η διάστρωση και συμπύκνωσή του. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) έτοιμης κατασκευής από λιθόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 57,00 

(ολογράφως): Πενήντα επτά ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Α.20 

 

ΥΔΡ 9.10.01 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 

Κωδικός Αναθεώρησης  ΥΔΡ 6323 

  

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του 

Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις 

διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

ΝΕΤ ΥΔΡ. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του σκυροδέματος, 

εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των 

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το 

σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο (εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων 

μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του 

σκυροδέματος στην θέση διάστρωσης. 

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της 

εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών 

(αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά 

περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο 

σκυρόδεμα. 
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Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 

δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 

κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 

στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 

απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση 

σκυροδέτησης.  

 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 

(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών 

έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την 

ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς 

περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, 

στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00:  Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

01-01-02-00:  Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, 

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 67,00 

(ολογράφως): Εξήντα επτά ευρώ 
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ΑΤ-Α.21 

 

ΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος.  Για 

κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

 

Κωδικός Αναθεώρησης   ΥΔΡ 6329 

 

Σύμφωνα με το ΑΤ-Α.20. 

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 88,00 

(ολογράφως): Ογδόντα οχτώ ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Α.22 

 

ΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6311 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης φύσεως 

κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και 

δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση 

στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. 

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή της 

επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ). 

 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα 

συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και 

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις 

διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις τοποθέτησης και τα μήκη 

υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα επί μέρους και τα ολικά μήκη των 

ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την 

παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την 

επιμέτρηση των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-

2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονομ.  

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή  

(mm
2
) 

Ονομ.  

μάζα/ 

μέτρο  

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

 

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του 

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

 Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και 

όχι εναλλάξ  

 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου 

από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), 

εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

 Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 

εργασίας.  

 Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που 

τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

 Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την 

μελέτη. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 0,98 

(ολογράφως): Eνενήντα οχτώ λεπτά 
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ΑΤ-Α.23 

 

ΟΔΟ Β.34 Επίχρισμα πατητό πάχους 2εκ εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6403 

 

Kατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 2,0 cm, με τσιμεντοκονίαμα των των 650 kg και 900 kg 

τσιμέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόμων και φρεατίων, 

σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με 

τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα’’  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),  

 η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο 

πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m
3
 ξηράς άμμου και η τρίτη πατητή 

αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m
3
 ξηράς άμμου  

 η επίπαση με τσιμέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας.  

 

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στα φρεάτια με κατ’ αποκοπή τιμή μονάδας για το σύνολο των 

εργασιών κατασκευήςτους, σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 7,66 

(ολογράφως): Επτά ευρώ και εξήντα έξι λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.24 

ΟΙΚ 71.36  Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) επί τοίχων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7136  

 

Επιχρίσματα τριπτά (πεταχτά) εκτελούμενα με το μιστρί, χωρίς διάστρωση λασπώματος, με 

ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 επί τοίχων, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 

4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με 

κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου", σε δυο στρώσεις ασβεστοτσιμεντοκονιάματος 1:2 (με 

άμμο μεσόκοκκη), τελικού μέσου πάχους 15 mm,  

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό εξοπλισμό, ειδικά 

εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 8,40 

(ολογράφως): Οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά 
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ΑΤ-Α.25 

 

ΥΔΡ 4.07Μ  Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά   

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6251 x 75% + ΥΔΡ 6253 x 25% 

 

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, μεγίστου 

κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που προβλέπονται 

από την μελέτη. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση. 

 Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών 

στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της 

σκάφης με οδοστρωτήρα  

 Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της 

στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 

προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη 

πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την 

μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης 

πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.    

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 

Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 6,20 +45*0.21 = 15,65 

(εκτίμηση για τις προμήθειες υλικών: 45χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 15,65 

(ολογράφως): Δεκαπέντε Ευρώ & Εξήντα πέντε λεπτά 

  

 

 

ΑΤ-Α.27 

 

ΟΔΟ  Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

 Κωδικός Αναθεώρησης    (ΟΔΟ-2411) 

 

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με 

χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση 

συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα,  

 η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή 

με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m
2
,  

 η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  
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 η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 

τουλάχιστον 0,15 lt/m
2
 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο  

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1,75 

(ολογράφως): Ένα ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.29 

 

ΟΙΚ 79.02  Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματοςμε ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  

 

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί 

όροι: 

 

(α)Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που 

αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή 

προϊόντος υπόκειται στην  έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς 

εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.  

(β)Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες 

επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής 

και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.    

(γ)Η χρήση όλων των ενσωματουμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή 

(δ)Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 

είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  

 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη επί 

οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και εργασία 

καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,20 

(ολογράφως): Δύο Ευρώ & Είκοσι λεπτά 
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ΑΤ-Α.30 

 

ΟΙΚ 79.48 Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος με πλάκες από εξηλασμένη πολυστερίνη 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934 

 

Γενικά από ΑΤ – Α.29 και: 

Θερμομόνωση στοιχείων σκυροδέματος (πχ δοκοί, στύλοι), οιουδήποτε σχήματος, με πλάκες από 

αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50mm, με ή χωρίς στερέωση αυτών.  

 

Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-02-

02 "Θερμομόνωση εξωτερικών τοίχων". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πραγματικής επιφανείας. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 12,30 

(ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.31 

 

ΟΙΚ 79.16.01 Φράγματα υδρατμών με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7914 

 

Γενικά από ΑΤ – Α.29 και: 

 

Δημιουργία φράγματος υδρατμών με διάστρωση φύλλων συνθετικών υλικών, σε οποιαδήποτε θέση 

του έργου.  

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 0,55 

(ολογράφως): Πενήντα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.32 

 

ΟΙΚ 35.02  Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504  

 

Κατασκευή στρώσεων μεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεμα βάρους 400 και 600 kg/m3, με 

250 kg τσιμέντου ανά m3, στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις για την μόνωση δωμάτων και 

την δημιουργία των απαιτουμένων ρύσεων. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου 

του έργου, η ανάμιξη (χειρονακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), o καθαρισμός της επιφανείας 

διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεμα), η διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεμα 

των 400 kg/m3 (σε πάχος ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεπομένου) και η διάστρωση, μετά την 
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παρέλευση του προβλεπομένου από την μελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους με κυψελωτό 

κονιόδεμα των 600 kg/m3. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m
3
). 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 110,00 

(ολογράφως): Εκατόν δέκα ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Α.33 

ΟΙΚ 79.11.02 Επιστρώσεις με Μεμβράνη από ασφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με 

υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  

 

Γενικά από ΑΤ – Α.29 και: 

 

Επίστρωση με ελαστομερή μεμβράνη, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 

"Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με ασφαλτικές μεμβράνες". 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια των πάσης φύσεως υλικών, ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας 

εφαρμογής, η επάλειψη με θερμή οξειδωμένη ασφαλτόκολλα, η αλληλοκάλυψη των γειτονικών 

λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερμοκόλληση στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης 

σωληνώσεων, καθώς και στις ακμές, γωνίες και συναρμογές, και απολήξεις.   

 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας  

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 13,50 

(ολογράφως): Δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

  

 

ΑΤ-Α.34 

ΟΙΚ 73.16.01  Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317  

 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα 

των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και 

την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 16,80 

(ολογράφως): Δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά 
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3.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ – ΛΟΙΠΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

 

ΑΤ-Α.35 

 

ΟΙΚ 72.65  Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση 

πολυουρεθάνης 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6401 

 

Επιστέγαση με θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) τύπου "σάντουιτς", από γαλβανισμένη λαμαρίνα 

προβαμμένη στο εργοστάσιο, επίπεδη, τραπεζοειδή ή αυλακωτή (στην εσωτερική και εξωτερική 

πλευρά), και ενδιάμεσα με θερμομονωτικό υλικό από αφρώδη πολυουρεθάνη (CFC & HCFC Free), με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη απαιτήσεις ηχομόνωσης και πυραντοχής, και κατά τα λοιπά 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα". 

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών, εξαρτημάτων και ειδικών τεμαχίων επί τοπου του 

έργου, ο απαιτούμενος ανυψωτικός εξοπλισμός και  ικριώματα και εργασία  τοποθέτησης και 

στερέωση στις υπάρχουσες τεγίδες με αυτοκοχλιούμενους συνδέσμους υψηλής αντοχής.   

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 45,00 

(ολογράφως): Σαράντα πέντε ευρώ 

 

 

ΑΤ-Α.36 

ΟΙΚ 61.06 & ΥΔΡ 11.06, 11.07.02 &11.08.01 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς 

ύψους ή πλευράς >160 mm με την απαραίτητη επεξεργασία και προστασία 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6104 & ΥΔΡ 6751 

 

Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος ή πλευρά 

μεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και 

σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεμένων μεταξύ τους με 

κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή 

τμημάτων ελασμάτων, ή με ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύμφωνα με την μελέτη  και έδρασή τους επί των 

στοιχείων θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων.  

 
Αμμοβολή/μεταλλοβολή χαλυβδίνων κατασκευών 

Αμμοβολή ή μεταλλοβολή στοιχείων κατασκευής από χάλυβα σε βιομηχανική εγκατάσταση 

ποιότητας SA 2 ½, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-

01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

  

Επισημαίνεται ότι η αμμοβολή των κατασκευών προ της εφαρμογής των στρώσεων αντιδιαβρωτικής 

προστασίας είναι υποχρεωτική. 

 
Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών 

Εφαρμογή  θερμού γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά).  
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Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των 

στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους στο εργοτάξιο 

για την τελική συναρμολόγηση και ανέγερσή τους, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-

01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

 

Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των επιφανειών των 

στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής 

προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία 

σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

 

Εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος (hot dip galvanizing) σε μόνιμη εγκατάσταση, με την ακόλουθη 

διαδικασία: απολίπανση της κατασκευής, αποξείδωση και έκπλυση, εμβάπτιση σε θερμό τήγμα 

ψευδαργύρου, ψύξη με νερό ή αέρα και καθαρισμός από περίσσειες ψευδαργύρου.   

 
Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη 

επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.  

Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών στο εργοστάσιο ή το εργοτάξιο, σε δύο στρώσεις, με συνολικό πάχος 

ξηρού υμένα χρώματος (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων".    

Εφαρμογή σε χαλύβδινες κατασκευές υπό συνθήκες έκθεσης Κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-

01. Ενδεικτικώς με χρήση των στην πρώτη στρώση εποξειδικού μαρμαρυγικού οξειδίου του σιδήρου δύο 

συστατικών και στην δεύτερη ελαιοχρώματος αλκυδικής σιλικόνης.   

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 

  

Τιμή εφαρμογής  
(€): 3,50 

(ολογράφως): Τρία ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.37 

   

ΥΔΡ 11.01.02  Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron) 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752 

 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D 

που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του πλαισίου 

έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση στερεών 

υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.   

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 

επιμέτρηση με ζύγιση) 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 

φέρουσας ικανότητας. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,90 

(ολογράφως): Δύο ευρώ και ενενήντα λεπτά 
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ΑΤ-Α.38 

 

ΥΔΡ 12.10.04  Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, 

DN 200 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.2 

 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα 

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 

διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 

εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 

ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 

στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται 

με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς 

τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 

σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, 

οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά 

τμήματα. 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 

 

 Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

 Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

 Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων 

και των ειδικών τεμαχίων. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 9,30 

(ολογράφως): Εννέα ευρώ και τριάντα λεπτά 
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ΑΤ-Α.39α 

 

ΥΔΡ 10.24.  Διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160 mm επενδεδυμένοι με γεωύφασμα 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6620.1  

 

Διάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160 mm επενδεδυμένοι με γεωύφασμα 

 

Διάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης από PVC, PE (πολυαιθυλένιο ) ή ΡΡ (πολυπροπυλένιο) εσωτερικής 

διαμέτρου160 mm, επενδεδυμένοι με γεωύφασμα (κάλτσα), το οποίο παραδίδεται υπό μορφή 

ετοίμου κλειστού μανδύα και εφαρμόζεται (φοριέται) στον σωλήμα επί τόπου του έργου. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των διατρήτων σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων 

τους (μούφες, γωνιές, ταυ κλπ), του διαμορφωμένου μανδύα από γεωύφασμα και των υλικών 

μάτισης/στερέωσής του, η συναρμολόγηση της διάτρητης σωληνογραμμής σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή και η τοποθέτησή της στις προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις. 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 15,50 

(ολογράφως): Δέκα πέντε ευρώ και πενήνντα λεπτά 

  

 

 

ΑΤ-Α.39β 

 

ΥΔΡ 12.14.01.04  Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2 

  Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  

 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-2 

για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και ακαθάρτων 

υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 

ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 

τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 

διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής 

(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 

εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 

10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 

κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 

οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης 

υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
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Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 

εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν 

για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  

των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 

χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 

την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 

αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου 

και ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται 

ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων. 

 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου 

 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 4,60 

(ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

  

 

ΑΤ-Α.40 

 

ΥΔΡ 11.12  Περίφραξη με συρματόπλεγμα 

  

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6812 

 

Πλήρης κατασκευή περιφράξεως τεχνικών έργων ύψους 1,50 m, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, 

αποτελούμενης από δικτυωτό γαλβανισμένο συρματόπλεγμα Νο 17 (διαμέτρου 3 mm, ρομβοειδούς 

βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m
2
) με ούγια στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόμενο σε 

πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 φυγoκεντρικής χύτευσης (διαμέτρου στέψης/βάσης 

7,0/9,5 cm και ύψους 1,90 m) ανά αποστάσεις έως 2,50 m, πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C8/10.  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του συρματοπλέγματος, των 

πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 

 η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση της 

στάθμης του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης 

 η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 
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 η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

 η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

 οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 14,90 

(ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ και ενενήντα λεπτά 

  

 

 

ΑΤ-Α.41 

 Ηλεκτροκίνητη ανοιγόμενη ή συρόμενη θύρα 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6236 

Ηλεκτροκίνητη ανοιγόμενη ή συρόμενη θύρα οποιωνδήποτε διαστάσεων, από χαλύβδινα προφίλ, 

βιομηχανικής προέλευσης, πλήρως τοποθετημένη, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές 

προδιαγραφές, τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας και τις εντολές της Υπηρεσίας.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m
2
]  

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 250,00  

(ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Α.42α 

ΟΙΚ 73.93  Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με εποξειδικό ρητινοκονίαμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ  7373.1 

 

Κατασκευή αντιολισθηρού βιομηχανικού δαπέδου με έγχρωμο εποξειδικό ρητινοκονίαμα τριών 

στρώσεων, συνολικού πάχους 8,0 - 10 mm, με κοκκώδη υφή και εμφάνιση ανάγλυφη, σύμφωνα με 

την αρχιτεκτονική μελέτη και τις οδηγίας του προμηθευτή. 

 

Στην τιμή μονάδς περιλαμβάνονται: 

 

α) Η προετοιμασία του υφιστάμενου δαπέδου από σκυρόδεμα, ήτοι φρεζάρισμα με ειδικη φρέζα 

δαπέδων (δύο φορές σταυρωτά) ή με μηχανή σφαιριδιοβολής με αναρρόφηση της παραγόμενης 

σκόνης και επιμελής καθαρισμός του δαπέδου. 

β) Το στοκάρισμα τυχόν ρωγμών και οπών με εποξειδικά υλικά και η εφαρμογή στεγανοποιητικής 

επίστρωσης όταν η υγρασία της υφιστάμενης πλάκας υπερβαίνει  3%.  

γ) Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των συσκευασμένων υλικών του συστήματος του 

βιομηχανικού δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετα από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 

συνοδευόμενη από αναλυτικά τεχνικά δεδομένα. 

δ) Η εφαρμογή του ασταρώματος, της βασικής στρώσης (πάχους 8 - 10 mm) και της  τελική 

σφράγισης (χαμηλού πορώδους, μη αγώγιμης, ματ επιφανείας), σύμγωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή 
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ε) Η διαμόρφωση των αρμών, των περιμετρικών απολήξεων και των γραμμών επαφής με λοιπές 

κατασκευές φρεάτια κλπ της επιφανείας εφαρμογής του βιομηχανικού δαπέδου και η τοποθέτηση 

λαμών ή γωνιών αλουμινίου, ευθυφράμμων ή καμπύλων, σύμφωνα με την μελέτη. 

στ) Η συντήρηση της τελικής επιφάνειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την  μελέτη και τις 

οδηγίες του προμηθευτή του συστήματος των υλικών.  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πραγματικής καλυπτομένης επιφάνειας 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 56,00 

(ολογράφως): Πενήντα έξι ευρώ 

 

 

ΑΤ-Α.43 

 Στεγανό κάλυμμα φρεατίου ελαφρού τύπου από GRP  επιφανείας από 0,31m
2
 έως 0,60m

2
 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6621.1 

 

Στεγανό κάλυμμα τύπου sandwich αποτελούμενο από φύλλα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη 

ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και επίστρωση από ειδική πολυουρεθανική βαφή για προστασία από την 

υπεριώδη ακτινοβολία και ειδική αντιολισθητική σχεδίαση, με πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες 

υλικό, πλαίσιο από GRP με αγκύρια πάκτωσης, ανθεκτικό στα χημικά, με ανοξείδωτες χειρολαβές, 

πλήρως τοποθετημένο, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές της 

προμηθεύτριας εταιρείας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m
2
]   

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 660,00 

(ολογράφως): Επτακόσια ογδόντα ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Α.44 

Στεγανό κάλυμμα φρεατίου ελαφρού τύπου από GRP  επιφανείας > 1,00m
2
 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6621.1 

 

Στεγανό κάλυμμα τύπου sandwich αποτελούμενο από φύλλα κατασκευασμένα από ισοφθαλική ρητίνη 

ενισχυμένη με ίνες γυαλιού και επίστρωση από ειδική πολυουρεθανική βαφή για προστασία από την 

υπεριώδη ακτινοβολία και ειδική αντιολισθητική σχεδίαση, με πυρήνα από κατάλληλο αφρώδες 

υλικό, πλαίσιο από GRP με αγκύρια πάκτωσης, ανθεκτικό στα χημικά, με ανοξείδωτες χειρολαβές, 

πλήρως τοποθετημένο, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές της 

προμηθεύτριας εταιρείας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο [m
2
]   

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 420,00 

(ολογράφως): Τετρακόσια είκοσι ευρώ 
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ΑΤ-Α.45 

Κιγκλιδώματα από GRP 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ-6621.1 

Κιγκλιδώματα από κυκλικά προφίλ από πολυεστερική ισοφθαλική ρητίνη ενισχυμένη με ίνες γυαλιού, 

ανθεκτικά στα χημικά, αποτελούμενα από ορθοστάτες κυκλικής διατομής 50mm, δύο οριζόντιους 

ράβδους κυκλικής διατομής 50mm και παραπέτο ύψους 100cm, πλήρως τοποθετημένα, σύμφωνα με 

την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προδιαγραφές της προμηθεύτριας εταιρείας.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο [m]   

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 130,00 

(ολογράφως): Εκατόν τριάντα ευρώ 

 

ΑΤ-Α.46 

 

OIK 64.16.01    Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1’’ 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6416  

 

Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδώματος απλού από οριζόντια τμήματα και ορθοστάτες από 

γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες, με όλα τα ειδικά κοχλιωτά τεμάχια και γενικά σιδηροσωλήνες, 

ειδικά τεμάχια, καθώς και εργασία πλήρους τοποθέτησης, χωρίς τον χρωματισμό. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 11,80 

(ολογράφως): Έντεκα ευρώ και ογδόντα λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.47 

 Υδρορροή 

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-6428 

Υδρορροή, οιασδήποτε διατομής, πλήρως τοποθετημένη με σχάρα αλουμινίου, ειδικά τεμάχια 

(καμπύλες, σύνδεσμοι κτλ.), στηρίγματα κτλ., σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και 

τις εντολές της Υπηρεσίας.  

Τιμή ανά μέτρο μήκους [m]  

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 14,00 

(ολογράφως): Δέκα τέσσερα ευρώ 
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ΑΤ-Α.48 

ΟΙΚ 65.02.01.03  Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο 

δίφυλλες, με σταθερό φεγγίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6504 

 

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων,σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 145,00 

(ολογράφως): Εκατό σαράντα πέντε ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Α.49 

ΟΙΚ 65.17.06  Υαλοστάσια αλουμινίου δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα 

(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6524 

 

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου 

κουφώματος), οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας 

(πλαισίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 135,00 

(ολογράφως): Εκατό τριάντα πέντε ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Α.50 

ΟΙΚ 76.02.01 Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου πάχους 3,0 mm 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7607  

 

Υαλοπίνακες διαφανείς απλοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, πλήρως τοποθετημένοι επί κουφωμάτων 

αλουμινίου, στερεωμένοι με πλαστικά παρεμβύσμα (των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται στις τιμές 

των κουφωμάτων αλουμινίου), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-07-01 "Μονοί και 

πολλαπλοί εν επαφή υαλοπίνακες". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 19,50 

(ολογράφως): Δέκα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά 
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ΑΤ-Α.51 
 

ΟΙΚ 47.01.01  Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε 

αναλογία 1 : 2 1/2 , των 150kg τσιμέντου 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4701 

 

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 

απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες 

μεταφορές, τα ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα 

πάσης φύσεως υπολείμματα κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m
2
) πραγματικής επιφάνειας.  

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 19,70 

(ολογράφως): Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

  

 

ΑΤ-Α.52 

 

ΟΙΚ 49.01.02  Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα για μπατικό τοίχο 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 

 

Κατασκευή γραμμικών διαζωμάατων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων τοίχων πληρώσεως με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C16/20 και ελαφρό οπλισμό B500C (μέχρι 4Φ12 με συνδετήρες Φ8/10), διατομής έως 

0,06 m2, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  

 

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, τα 

ικριώματα, η απομείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου 

από τα πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών.  

 

Στην περίπτωση κατασκευής διαζωμάτων μεγαλύτερης διατομής, η τιμή του παρόντος άρθρου 

προσαυξάνεται αναλογικά με βάση εμβαδόν (Εμβ / 0,06 m2), όταν σε προβλέπεται οπλισμός πέραν 

των 4Φ12, η διαφορά τιμολογείται με βάση το άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)  

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 19,70 

(ολογράφως): Δέκα εννέα ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

  

 

 

 

 

 

 



ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΣΠΗΛΙΟΥ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ σελ. 38 

 

ΑΤ-Α.53 

ΟΙΚ 77.10  Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 

υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7725  

 

Για τα άρθρα της παρούσας ενότητας των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι ειδικοί όροι: 

 

α)  Στις τιμές των άρθρων περιλαμβάνονται ανηγμένες οι εργασίες και τα απαιτούμενα μικροϋλικά για 

την προσωρινή αφαίρεση και επανατοποθέτηση πρόσθετων κατασκευών και εξοπλισμού, όπως πρίζες, 

διακόπτες, φωτιστικά, στόμια, σώματα θέρμανσης κλπ, καθώς και για την προστασία στοιχείων της 

κατασκευής (κουφωμάτων, δαπέδψν, επενδύσεων κλπ) ή ετοίμων χρωματισμένων επιφανειών από 

ρύπανση που μπορεί να προκύψη κατά την εκτέλεση των εργασιών (χρήση αυτοκολλήτων ταινιών, 

φύλλων νάϋλον, οικοδομικού χαρτιού κλπ) 

 

β) Τα έτοιμα συσκευασμένα υλικά βαφής ή προετοιμασίας επιφανειών (αστάρια κλπ), θα 

χρησιμοποιούνται ως έχουν, χωρίς αραίωμα με διαλύτες, εκτός αν προβλέπεται αυτό από τον 

προμηθευτή των προϊόντων. Οι συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας για την εφαρμογή εκάστου 

προϊόντος θα είναι οι καθοριζόμενες από τον παραγωγό.   

 

γ) Όταν προβλέπεται από την μελέτη του έργου η πληρωμή ικριωμάτων για την εκτέλεση εργασιών 

στις κατακόρυφες επιφάνειες του κτιρίου, εσωτερικές ή εξωτερικές, δεν θα εφαρμόζονται τα άρθρα 

του παρόντος που αφορούν προσαύξηση της τιμής των χρωματισμών πάνω από ορισμένο ύψος.  

 

δ) Εφιστάται η προσοχή στα αναγραφόμενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού (MSDS: 

Material Safety Data Sheet) του προμηθευτού του. Το προσωπικό που χειρίζεται το εκάστοτε υλικό θα 

είναι εφοδιασμένο, με μέριμνα του Αναδόχου με τα κατάλληλα κατά περίπτωση Μέσα Ατομικής 

Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένη στις τιμές μονάδας.  

 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, σε δύο ή 

περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 

μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 

"Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".  

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 3,90 

(ολογράφως): Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά 
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4.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΑΤ-Α.54 

 

ΠΡΣ Δ1.2 Δένδρα κατηγορίας Δ2 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-5210 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 

στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 

διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 6,50 

(ολογράφως): Έξι ευρώ και πενήντα λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.55 

 

ΠΡΣ Δ1.4 Δένδρα κατηγορίας Δ4 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-5210 

 

Όπως ΑΤ-Α.54 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 25,00 

(ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ 

 

 

ΑΤ-Α.56 

 

ΠΡΣ Δ2.2 Θάμνοι κατηγορίας Θ2 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ-5210 

 

Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς 

στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την 

διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Τιμή εφαρμογής  
(€): 4,30 

(ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.57 

 

ΠΡΣ Ε2.1   Άνοιγμα λάκκων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με εργαλεία χειρός 

    διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m χειρός 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5130 

 

Aνοιγμα λάκκων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 

αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου 

εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 0,75 

(ολογράφως): Εβδομήντα πέντε λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.58 

 

ΠΡΣ Ε9.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210 

 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων 

των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1,10 

(ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά 
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ΑΤ-Α.59 

 

ΠΡΣ Ε9.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

 

Αναθεωρείται με το άρθρο: ΠΡΣ 5210 

 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 

φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, 

πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη απομάκρυνσης όλων 

των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1,30 

(ολογράφως): Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά 

 

 

 
 

ΑΤ-Α.60 
 

ΟΔΟ Γ-1.1Μ Υπόβαση Οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3121.Β 
 

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 

στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή 

υπόγεια έργα. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή 

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους  

Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 11,50 +45*0.21 = 20,95 

(εκτίμηση για τις προμήθειες υλικών: 45χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 
 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 20,95 

(ολογράφως): Είκοσι ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
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ΑΤ-Α.61 

ΟΔΟ Γ-2.2Μ Βάση πάχους 0,10μ. (ΠΤΠ Ο-155) 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-3211.Β 
 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  
 η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m  
Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 1,20 +45*0.21 = 2,15 

(εκτίμηση για τις προμήθειες υλικών: 45χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 
 
 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 2,15 

(ολογράφως): Δύο ευρώ και δεκαπέντε λεπτά 

 

 

ΑΤ-Α.62 

ΟΔΟ Δ-3 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4110 
 

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και 

υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

 ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 

υποβοήθηση,  

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 

διανομέα ασφάλτου (Federal),  

 η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

 η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και 

μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 1,20 

(ολογράφως): Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά 
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ΑΤ-Α.63 

ΟΔΟ Δ-4  ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4120 
 

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή 
ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, 
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου αντιυδρόφιλου 

παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  
 η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, 

εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό 
σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

 η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με αυτοκiνούμενο 
διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν 
απαιτείται).  
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 
 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 0,45 

(ολογράφως): Σαράντα πέντε λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.64 

ΟΔΟ Δ-7Μ  ΑΣΦ/ΚΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΠΑΧΟΥΣ 0,05 μ 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4421.Β 
 
Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα 
από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
 η σταλία των μεταφορικών μέσων 
 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει 

η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
 οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία τριγωνικών 

εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των προϊόντων, που 
προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη ασφαλτική 
προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 6,90 +45*0.21 = 7,37 

(εκτίμηση για τις προμήθειες υλικών: 45χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 
 
 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 7,37 

(ολογράφως): Έπτά ευρώ και τριάντα επτά λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Α.65 

ΟΔΟ Δ-8.1Μ  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου 

Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521.Β 
 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέματος".  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 
 η σταλία των μεταφορικών μέσων 
 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει 

η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 
 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 
Υπολογίζεται τελική τιμή λόγω μεταφοράς = 7,70 +45*0.21 = 8,17 

(εκτίμηση για τις προμήθειες υλικών: 45χλμ σε δρόμους κακής βατότητας) 

 

Τιμή εφαρμογής  
(€): 8,17 

(ολογράφως): Οχτώ ευρώ & δεκαεπτά λεπτά 
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Β.   ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΩΝ ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ 

 

ΑΤ-Β.1 Θυρόφραγμα οπής ανοξείδωτο Φ200  

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :      25% ΗΛΜ 22+35%ΗΛΜ5+20%ΗΛΜ81+20%ΗΛΜ47 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση ενός θυροφράγματος οπής Φ200 

ανοξείδωτου που τοποθετείται στο φρεάτιο Ν2 συνολικού βάθους 1,5 m σύμφωνα με την Τεχνική 

Προδιαγραφή Η/Μ 3. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση  σύμφωνα με 

τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη του έργου,  όπως επίσης τα στηρίγματα στερέωσης, οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών 

και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, 

δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές 

και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου θυροφράγματος:   

 

Τιμή εφαρμογής 
(€) 3.200,00 

Ολογράφως Τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 

 

 

 

ΑΤ-Β.2 Εσχάρα αυτοκαθαριζόμενη ανοξείδωτη με διάκενο 15 mm σε κανάλι 

πλάτους 300 mm  

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    25% ΗΛΜ 22+35%ΗΛΜ5+20%ΗΛΜ81+20%ΗΛΜ47 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση μιάς εσχάρας αυτοκαθαριζόμενης, τοξωτής, 

ανοξείδωτης με διάκενο 15 mm σε κανάλι πλάτους 300 mm, με συνολικές προδιαγραφές σύμφωνα με 

την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 6, συμπεριλαμβανομένου του κάδου εσχαρισμάτων 1000 lt, τη 

σέσουλα για την έξοδο των εσχαρισμάτων, την ηλεκτρολογική σύνδεση με τον κεντρικό ηλεκτρικό 

πίνακα, με μικροϋλικά – εξαρτήματα και εργασίες τοποθέτησης.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση  σύμφωνα με 

τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη του έργου,  όπως επίσης τα στηρίγματα στερέωσης, οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών 

και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, 

δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές 

και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένης εσχάρας:  

 

Τιμή εφαρμογής 
(€) 9.000,00 

Ολογράφως Εννιά χιλιάδες ευρώ 
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ΑΤ-Β.3 Μετρητής παροχής με υπερήχους   

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. : 20% ΗΛΜ22+40%ΗΛΜ81+40%ΗΛΜ47 

 

Μετρητής παροχής με υπερήχους για μέτρηση σε ανοικτό κανάλι από σκυρόδεμα πλάτους 300 mm, 

μέγιστης παροχής 100 m
3
/ώρα, αποτελούμενος από δίαυλο Parshall ανοξείδωτο με στένωση 2΄΄, 

αισθητήριο στάθμης με υπερήχους και ηλεκτρονική μονάδα, μικροεπεξεργαστής με οθόνη και 

καταγραφή δεδομένων, με συνολικές τεχνικές προδιαγραφές όπως η Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 7, με 

την ηλεκτρολογική του σύνδεση στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα, με μικροϋλικά στερεωτές – 

εξαρτήματα και ειδικά τεμάχια. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την 

καλή εγκατάσταση  σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου,  όπως επίσης τα στηρίγματα στερέωσης, οι 

εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, 

μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η 

εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και 

κανονική λειτουργία.  

  Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου μετρητή παροχής : 

 

Τιμή εφαρμογής 
(€) 2.400,00 

Ολογράφως Δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ 

 

 

ΑΤ-Β.4 Σύστημα δύο φυσητήρων θετικής εκτόπισης περιστρεφόμενων λοβών, 

compact μορφής, με ηχομονωτική καμπίνα 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    40% ΗΛΜ5+30%ΗΛΜ81+30%ΗΛΜ47 

 

Σύστημα δύο φυσητήρων θετικής εκτόπισης περιστρεφόμενων λοβών, compact μορφής, με 

ηχομονωτική καμπίνα, παροχής 800 m
3
/ώρα σε μανομετρικό 5,5 ΜΥΣ, ισχύς κινητήρα 22 KW, 

στροφές φυσητήρα 3250 rpm, με ηχομονωτική καμπίνα και όλα τα ειδικά τεμάχια που περιγράφονται 

στην Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 8, με την ηλεκτρολογική σύνδεση στον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα, 

με μικροϋλικά στερέωσης – εξαρτήματα, ειδικά τεμάχια και εργασία τοποθέτησης. 

Περιλαμβάνεται ο συλλεκτήριος αγωγός τροφοδοσίας αέρα DN 160 AISI 304 πάχους τοιχώματος 3,0 

mm και οι τέσσερις αγωγοί τροφοδοσίας διαχυτών DN 80 AISI 304 πάχους τοιχώματος 2,5 mm έως 

τη σύνδεσή τους με τους αγωγούς PVC 10 Atm Φ90 μέσα στα υγρά μαζί με τις τέσσερις δικλείδες 

πεταλούδας DN 80 AISI 304. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση  σύμφωνα με 

τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη του έργου,  όπως επίσης τα στηρίγματα στερέωσης, οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών 

και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, 

δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές 

και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία  

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρους συστήματος δύο φυσητήρων εγκατεστημένου: 

 

Τιμή εφαρμογής 

(€) 37.568,01 

Ολογράφως 
Τριάντα επτά χιλιάδες πεντακόσια εξήντα οκτώ 

ευρώ και ένα λεπτό 
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ΑΤ-Β.5 Σύστημα διάχυσης αέρα με 140 διαχυτές μεμβράνης λεπτής φυσαλίδας 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    40% ΗΛΜ5+30%ΗΛΜ81+30%ΗΛΜ47 

 

Σύστημα διάχυσης αέρα με 140 διαχυτές λεπτής φυσαλίδας, παροχής αέρα ανά διαχυτή 1,5 – 8,0 

m
3
/ώρα σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 9. Περιλαμβάνονται οι πλαστικοί αγωγοί του 

αέρα PVC Φ90 10 Atm έως τους αγωγούς τροφοδοσίας DN 80 AISI 304, τα τέσσερα συστήματα 

εξυδάτωσης, τα ειδικά τεμάχια και εξαρτήματα όπως και όλα τα αναγκαία υλικά, μικροϋλικά και 

στηρίγματα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση  σύμφωνα με 

τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά 

τεύχη του έργου,  όπως επίσης τα στηρίγματα στερέωσης, οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών 

και η επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, 

δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές 

και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρους συστήματος διάχυσης αέρα με 140 διαχυτές εγκατεστημένου: 

 

Τιμή εφαρμογής 

(€) 13.720,40 

Ολογράφως 
Δέκα τρεις χιλιάδες επτακόσια είκοσι ευρώ και 

σαράντα λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Β.6 Συγκρότημα  οκτώ υποβρύχιων αντλιών λυμάτων 

 

 ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    60% ΗΛΜ80+20%ΗΛΜ81+20%ΗΛΜ47 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση (ή αποθήκευση όπως στην Τ.Π. Η/Μ 4) ενός 

συγκροτήματος  οκτώ υποβρύχιων αντλιών λυμάτων φορητού αναρτημένου τύπου με φυγοκεντρική 

αντλία, ενσωματωμένο τριφασικό ηλεκτροκινητήρα βραχυκυκλωμένου δρομέα, το σύστημα 

εγκατάστασης, τον καταθλιπτικό αγωγό, την ανοξείδωτη σωλήνα ανάρτησης, όπου απαιτούνται, 

πλήρους με όλα τα αναγκαία υλικά, μικροϋλικά και δαπάνες που απαιτούνται για την καλή 

εγκατάσταση σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή 

Η/Μ 4 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται το ενσωματωμένο καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο τροφοδοσίας από 

τον ηλεκτρικό πίνακα έως την κάθε αντλία, οι διακόπτες στάθμης, τα στηρίγματα στερέωσης, οι 

εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, ο καταθλιπτικός αγωγός 

των εγκατεστημένων αντλιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, 

δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές 

και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρους συγκροτήματος  οκτώ υποβρύχιων αντλιών λυμάτων 

εγκατεστημένου: 

 

Τιμή εφαρμογής 
(€) 34.400,00 

Ολογράφως Τριάντα τέσσερις  χιλιάδες τετρακόσια ευρώ  
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ΑΤ-Β.7 Μετρητής διαλυμένου οξυγόνου (D.O.) και στερεών (MLSS) 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    20% ΗΛΜ22+40%ΗΛΜ81+40%ΗΛΜ47 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές όλων των απαιτούμενων 

υλικών που συνιστούν τα όργανα μέτρησης D.O. και MLSS για εγκατάσταση, σύνδεση και 

λειτουργία, ήτοι (όπου εφαρμόζουν): 

 

 Τα αισθητήρια 

 Τον υπολογιστή / μετατροπέα / μεταδότη (μονάδα αισθητηρίων και μονάδα οθόνης) 

 Τον υποδοχέα / καθετήρα του αιασθητηρίου (σύστημα βύθισης) 

 Τα καλώδια σύνδεσης για τη μετάδοση των σημάτων και την τροφοδοσία 

 Τα εξαρτήματα στήριξης στον ηλεκτρικό πίνακα 

 

Όλα τα παραπάνω σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική 

Προδιαγραφή Η/Μ 12 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου, δηλαδή η προμήθεια, η προσκόμιση, 

η εγκατάσταση, η σύνδεση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου μετρητή διαλυμένου οξυγόνου (D.O.) και στερεών 

(MLSS):  

 

Τιμή εφαρμογής 
(€) 8.200,00 

Ολογράφως Οκτώ χιλιάδες διακόσια ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Β.8 Δοσομετρική μονάδα χλωρίωσης  

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    40% ΗΛΜ47+30%ΗΛΜ80+30%ΗΛΜ22 

 

Διατάξεις και δίκτυο δοσομέτρησης χλωρίου, πλήρες, αποτελούμενο από: 

 

 Ένα δοχείο αποθήκευσης χημικών μόνο με στόμια εισόδου και χωρίς έξοδο, χωρητικότητας 

1000 lt, D x H = 1,08 x 1,25 m 

 Δύο δοσομετρικές αντλίες ηλεκτρομαγνητικές – διαφραγματικές (1 εγκατεστημένη και 1 

εφεδρική στην αποθήκη) 

 Δύο βαλβίδες υπερπίεσης, μία για κάθε δοσομετρική 

 Δύο διακόπτες στάθμης 

 Δύο ποδοβαλβίδες και δύο βαλβίδες έγχυσης 

 Αγωγοί από πλαστικό υλικό (Teflon) από κάθε δοχείο ως την αντίστοιχη δοσομετρική αντλία 

και από κάθε αντλία ως τα αντίστοιχα σημεία δοσομέτρησης, τοποθετημένοι μέσα σε αγωγούς 

ΡΕ.  

 Λεκάνη ασφάλειας χημικών από ΡΕ διαστάσεων D x H = 1150 x 1000 mm 

 Όλος ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 11 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η ηλεκτρολογική και υδραυλική διασύνδεση, οι εργασίες 

διάτρησης και αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, τα στηρίγματα 
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στερέωσης ή ανάρτησης, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η 

προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι 

λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

με την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 11 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του 

έργου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης δοσομετρικής μονάδας χλωρίωσης: 

 

Τιμή εφαρμογής 
(€) 2.800,00 

Ολογράφως Δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Β.9 Δοσομετρική μονάδα κροκίδωσης 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :  40% ΗΛΜ47+30%ΗΛΜ80+30%ΗΛΜ22 

 

Διατάξεις και δίκτυο δοσομέτρησης κροκιδωτικού, πλήρες, αποτελούμενο από: 

 

 Ένα δοχείο αποθήκευσης χημικών μόνο με στόμιο εισόδου και χωρίς έξοδο, χωρητικότητας 

300 lt, διαστάσεων D x H = 0,53 x 1,58 m 

 Δύο δοσομετρικές αντλίες ηλεκτρομαγνητικές – διαφραγματικές (1 εγκατεστημένη και 1 

εφεδρική στην αποθήκη)  

 Δύο βαλβίδες υπερπίεσης, μία για κάθε δοσομετρική 

 Δύο διακόπτες στάθμης 

 Δύο ποδοβαλβίδες και δύο βαλβίδες έγχυσης 

 Αγωγοί από πλαστικό υλικό (Teflon) από κάθε δοχείο ως την αντίστοιχη δοσομετρική αντλία 

και από κάθε αντλία ως τα αντίστοιχα σημεία δοσομέτρησης, τοποθετημένοι μέσα σε αγωγούς 

ΡΕ.  

 Λεκάνη ασφαλείας χημικών από ΡΕ διαστάσεων D x H = 700 x 900 mm 

 Όλος ο εξοπλισμός θα είναι σύμφωνος με την Τεχνική Περιγραφή Η/Μ 11 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης η ηλεκτρολογική και υδραυλική διασύνδεση, οι εργασίες 

διατήρησης και αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των μερεμετιών, τα στηρίγματα 

στερέωσης ή ανάρτησης, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η 

προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι 

λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την Τεχνική 

Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 11 και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης δοσομετρικής μονάδας κροκίδωσης:  

 

Τιμή εφαρμογής 
(€) 2.500,00 

Ολογράφως Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
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ΑΤ-Β.10 Μονάδα φίλτρανσης εκροής 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    35% ΗΛΜ5+30%ΗΛΜ80+35%ΗΛΜ81 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και σύνδεση ενός συγκροτήματος φίλτρανσης της εκροής 

παροχής τροφοδοσίας 25 m
3
/ώρα, με 3,6 m

2
 επιφάνεια φιλτραρίσματος, εγκατεστημένο σε δεξαμενή 

από AISI 304, με άνοιγμα φίλτρανσης 10 μm, σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 10, το 

σύστημα συλλογής και διάθεσης του νερού έκπλυσης συμπεριλαμβανομένου του αγωγού διάθεσής 

του στη δεξαμενή αερισμού – καθίζησης, συμπεριλαμβανομένου του αγωγού μεταφοράς του 

διηθήματος στη δεξαμενή χλωρίωσης, τη διάταξη ακροφυσίων ψεκασμού – έκπλυσης των μονάδων 

φίλτρανσης, την αντλία έκπλυσης, το φίλτρο της γραμμής έκπλυσης, τον ηλεκτρομειωτήρα 

περιστροφής του τυμπάνου, το πλαίσιο στήριξης, αισθητήριο στάθμης, ηλεκτρικό πίνακα και σύστημα 

αυτόματου ελέγχου της όλης διάταξης, επιλογικό διακόπτη (μπουτονιέρα) χειροκίνητης λειτουργίας, 

ηλεκτρολογική σύνδεση του ηλεκτρικού πίνακα της μονάδας φίλτρανσης με τον κεντρικό ηλεκτρικό 

πίνακα.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση και ομαλή 

σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 10 και 

τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου ήτοι οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η 

επαναφορά των μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή 

η προμήθεια, η προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι 

λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένης μονάδας φίλτρανσης εκροής: 

  

Τιμή εφαρμογής 
(€) 32.600,00 

Ολογράφως Τριάντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ 

 

 

  

ΑΤ-Β.11 Μονάδα απόσμησης 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. : 40% ΗΛΜ80+40%ΗΛΜ5+20%ΗΛΜ81 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού για μία πλήρη 

μονάδα απόσμησης σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 13 αποτελούμενη από: 

 

 Ένα (1) δοχείο συγκράτησης του πληρωτικού υλικού από HDPE ή INOX σύμφωνα με την 

Τ.Π. Η/Μ 13 

 Πληρωτικό υλικό ενεργού άνθρακα εμποτισμένο ποσότητας 300 lt = 170 Kgr 

 Ένα φυγοκεντρικό ανεμιστήρα σύμφωνα με την Τ.Π. Η/Μ 13  

 Δίκτυο αεραγωγών αναρρόφησης του αέρα από σωλήνες HDPE και αεραγωγό εξόδου 

(καμινάδα), συμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 

 Ηλεκτρολογική σύνδεση με τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα της εγκατάστασης. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή εγκατάσταση  σύμφωνα με τα 

σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή ΗΜ 13 και τα λοιπά 

συμβατικά τεύχη του έργου ήτοι οι εργασίες αποκατάστασης δομικών μερών και η επαναφορά των 

μερεμετιών, ως και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης, στήριξης, δηλαδή η προμήθεια, η 
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προσκόμιση, η αποθήκευση, η εγκατάσταση, η σύνδεση, η ρύθμιση, οι δοκιμές και οι λοιπές δαπάνες 

για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

 

 Τιμή ανα τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένης μονάδας απόσμησης: 

  

Τιμή εφαρμογής 
(€) 9.800,00 

Ολογράφως Εννιά χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

 

 

 

ΑΤ-Β.12 Ηλεκτρικός πίνακας κίνησης και αυτοματισμού 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    35% ΗΛΜ47+35%ΗΛΜ89+30%ΗΛΜ52 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές του ηλεκτρολογικού πίνακα 

κίνησης και αυτοματισμού ήτοι: 

 

 Ενός (1) πλήρους ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσης, τύπου πεδίων, στεγανού, πλήρως 

συρματωμένου και συναρμολογημένου, κατάλληλου για εσωτερική εγκατάσταση, με όλα τα 

απαιτούμενα όργανα, ήτοι συστήμα διανομής, αυτόματους διακόπτες, ασφάλειες, ρυθμιστής 

συχνότητας (inverter),  αυτόματος διακόπτης ισχύος,  επιλογικοί  διακόπτες,  μπουτόν, λυχνίες, 

κ.λ.π.), μικροαυτόματους  τροφοδοσίας γραμμών, ηλεκτρονόμους (ρελέ) ισχύος, όργανα 

ένδειξης (τρία αμπερόμετρα, ένα βολτόμετρο, ένας μεταγωγικός διακόπτης βολτομέτρου, ένα 

βατόμετρο, τρεις ενδεικτικές λυχνίες, μετασχηματιστές έντασης, κ.λ.π.), όργανα επιτήρησης, 

μετασχηματιστές ισχύος, κ.λ.π. τις καλωδιώσεις σύνδεσης για κάθε όργανο ή εξάρτημα που 

είναι αναγκαίο, ώστε να λειτουργεί πλήρως και κανονικά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, 

με την Τεχνική Περιγραφή και την Τεχνική Προδιαγραφή ΗΜ 15 και τα λοιπά συμβατικά 

στοιχεία του έργου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, 

προγραμματισμός, δοκιμές και λοιπές δαπάνες για παράδοση σε πλήρη και κανονική 

λειτουργία.  

 

 Ενός (1) πλήρους συστήματος ελέγχου, αυτοματισμού και τηλεσήμανσης εγκατεστημένου 

μέσα στον πίνακα διανομής, το οποίο θα περιλαμβάνει τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή 

(PLC) με κάρτα μικροεπεξεργαστή, κάρτα τροφοδοσίας, κάρτες l/O κ.λ.π., το σύστημα 

αδιάλειπτης λειτουργίας, το σύστημα μετάδοσης / λήψης πληροφοριών , τις καλωδιώσεις 

σύνδεσης για κάθε όργανο ή εξάρτημα που είναι αναγκαίο, ώστε να λειτουργεί πλήρως και 

κανονικά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με την Τεχνική Περιγραφή και την Τεχνική 

Προδιαγραφή Η/Μ 15 και τα λοιπά συμβατικά στοιχεία του έργου, δηλαδή προμήθεια, 

προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, προγραμματισμός, δοκιμές και λοιπές δαπάνες για 

παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο [τεμ] πλήρως εγκατεστημένου συστήματος ηλεκτρικού πίνακα και αυτοματισμού 

 

Τιμή εφαρμογής 

(€) 35.587,95 

Ολογράφως 
Τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα επτά 

ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά 
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ΑΤ-Β.13 Βοηθητικός εξοπλισμός και βοηθητικά δίκτυα 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :    35% ΗΛΜ47+35%ΗΛΜ89+30%ΗΛΜ52 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές του βοηθητικού εξοπλισμού 

της εγκατάστασης, ήτοι: 

 

 Ένας (1) ανυψωτικός μηχανισμός με γερανοδοκό και χειροκίνητο παλάγκο, δυναμικότητας έως 

0,3 t σύμφωνα με την Η/Μ 5 

 Ένα (1) πιεστικό συγκρότημα βιομηχανικού νερού άρδευσης συνιστώμενο από μία αντλία, 

ηλεκτρικό πίνακα τροφοδοσίας – ελέγχου, ρυθμιστή στροφών – πιέσεως, δικλείδες 

απομόνωσης και αντεπιστροφής, όργανα μέτρησης και προστασίας, όλα σε κοινή μεταλική 

βάση. 

 Δίκτυο διανομής βιομηχανικού νερού και νερού άρδευσης με σωλήνες από ΡΕ, ειδικά τεμάχια, 

δικλείδες, κρουνούς και μπεκ ποτίσματος, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή. 

 Δίκτυο διανομής νερού πόσιμου μέχρι τη μονάδα φίλτρανσης, τον αγωγό ύδρευσης 

μηχανοστασίου ½΄΄ γαλβανιζέ, τον νιπτήρα πορσελάνης του μηχανοστασίου με το σιφώνι του. 

 Η εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση του κτιρίου, με τα υλικά όδευσης και προστασίας των 

καλωδίων, τα τρίγωνα γειώσεως, τα κάθε τύπου φωτιστικά σώματα μαζί με τους λαμπτήρες 

τους, οι εσχάρες, οι ρευματοδότες, οι διακόπτες φωτισμού, τα κυτία διακλάδωσης, τα 

στηρίγματα και κάθε υλικό, μικροϋλικό και εργασία σύνδεσης και στήριξης σύμφωνα με την 

Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 15. 

 Δίκτυο εξωτερικού φωτισμού με τρεις (3) βραχίονες, φωτιστικά σώματα, λαμπτήρες ατμών 

νατρίου ισχύος 250 W, το καλώδιο τροφοδοσίας από τον ηλεκτρικό πίνακα ως τον κάθε 

βραχίονα εντός προστατευτικού αγωγού από PVC, το σύστημα γείωσης με πολύκλωνο αγωγό 

σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Η/Μ 15 και 16. 

 

Συμπεριλαμβάνονται κάθε εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά για την εγκατάσταση των παραπάνω, 

την αποκατάσταση των δομικών μερών, την επαναφορά των μερεμετιών, τις δοκιμές για παράδοση σε 

πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές 

Προδιαγραφές και τα λοιπά συμβατικά τεύχη του έργου.  

 

     Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου βοηθητικού εξοπλισμού και βοηθητικών 

δικτύων: 

  

Τιμή εφαρμογής 

(€) 15.490,58 

Ολογράφως 
Δεκαπέντε χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα ευρώ και 

πενήντα οκτώ λεπτά 

 

 

 

ΑΤ-Β.14 Ηλεκτροπαράγωγο  ζεύγος 50 KVA  

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :     ΗΛΜ58 

 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές, ήτοι: 

 

 Ενός (1) εφεδρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγος αυτόματης μεταγωγής ισχύος stand-by 50 KVA 

τριφασικού εναλασσόμενου ρεύματος τάσης 230 V / 400 V, 50 Hz, αποτελούμενο από 
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πετρελαιοκινητήρα και από γεννήτρια, πλήρες με δεξαμενή καυσίμου και πίνακα αυτόματης 

μεταγωγής και απαραίτητων σωληνώσεων και καλωδιώσεων, για τη σύνδεσή του με τον ηλεκτρικό 

πίνακα διανομής καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής καυσαερίων, με ηχομονωτικό κλωβό 

σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή Η/Μ 17. 

  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου ηλεκτροπαράγωγου  ζεύγους 50 KVA : 

 

Τιμή εφαρμογής 

(€) 12.412,05 

Ολογράφως 
Δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια δώδεκα ευρώ και 

πέντε λεπτά 

 

 

 

 

ΑΤ-Β.15 Δοκιμαστική λειτουργία του έργου από τον Ανάδοχο για 6 μήνες 

 

ΚΩΔ. ΑΝΑΘ. :      25% ΗΛΜ 22+35%ΗΛΜ5+20%ΗΛΜ81+20%ΗΛΜ47 

 

Επί 6 μήνες από την περάτωση της ΕΕΛ Σπηλίου ο Ανάδοχος θα έχει τη διεύθυνση και ευθύνη 

λειτουργίας του συνόλου του έργου, καθώς και  την ευθύνη  εκπαίδευσης του προσωπικού του 

Εργοδότη. Για τους άνω σκοπούς ο Ανάδοχος θα απασχολήσει στην εγκατάσταση με δαπάνες του 

επαρκές επιστημονικό, τεχνικό και εργατικό προσωπικό ειδικευμένο σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

λυμάτων.  Θα απασχολεί επίσης με δαπάνες του το εξειδικευμένο, επιστημονικό και μη προσωπικό 

που θα απαιτείται για την συντήρηση και επισκευή του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των 

έργων γενικότερα.  Επιπροσθέτως θα βαρύνεται με την ευθύνη και δαπάνη για την προμήθεια 

ανταλλακτικών και εν γένει υλικών συντήρησης και επισκευών, καθώς και για κάθε άλλο απαιτούμενο 

αναλώσιμο υλικό, πλην των αναφερομένων παρακάτω. Γενικότερα βαρύνεται με κάθε δαπάνη που 

απαιτείται για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης και την εκπαίδευση του προσωπικού του 

Εργοδότη εκτός από αυτές που ρητώς βαρύνουν τον Εργοδότη, και οι οποίες είναι οι εξής: 

 

α. Δαπάνη για την απασχόληση του εκπαιδευόμενου προσωπικού. 

β. Δαπάνη για ηλεκτρική ενέργεια, νερό και χημικά. 

γ.  Δαπάνη μεταφοράς και διάθεσης των εσχαρισμάτων και της άμμου στον ΧΥΤΑ .  

δ.          Δαπάνη μεταφοράς της περίσσειας ιλύος σε κεντρική εγκατάσταση επεξεργασίας. 

 

Η λειτουργία της εγκατάστασης από τον Ανάδοχο θα γίνει σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή 

Η/Μ 18. 

 

 

Τιμή για έξι μήνες  λειτουργίας του έργου από τον Ανάδοχο:   

 

Τιμή εφαρμογής 
(€) 2.000,00 

Ολογράφως Δύο χιλιάδες  ευρώ 
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   ΡΕΘΥΜΝΟ, ................2013 

        

Οι Συντάξαντες 

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ   

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ       ΡΕΘΥΜΝΟ, ................2013  

               Η Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.Δ.Ρ.  
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ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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