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  Προϋπολογισμός: 2.180.000,00 ΕΥΡΩ 

 

Τιμολόγιο Μελέτης 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων 
που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) 
κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και 
χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού προσωπικού και 
των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για 
την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 
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1.4 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. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 
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 Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 
τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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

Δημόσιο 

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

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά 
μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 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 κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) 
και μέχρι την οριστική παραλαβή τους. 

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

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού 
εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριμένες 
εργασίες/λειτουργίες 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 
σταλιές 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. 

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

1.11 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. 

κ.λπ.), 

(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, ΔΕΥΑχ κ.λπ.), 

(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 παρόντοςΤιμολογίου 

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

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

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

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

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

1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 
εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των 
επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται 
για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του 
εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 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 ), 

1.14 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. 

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

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

1.16 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. 
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1.17 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 οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν 

προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 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.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.20 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. 

1.21 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 κ.λπ.) που οφείλονται σε μη τήρηση 

των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και 

γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως 

δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη μεθοδολογία κατασκευής του 

Αναδόχου και 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 η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των 
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την 

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, 

δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης 

των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

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

1.25 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 ικριωμάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, 

την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη 

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.27 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 κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) 
και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες 
δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 
έργου όπως, 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.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

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

εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

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

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

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

αποδεκτό και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους ΠεριβαλλοντικούςΌρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής 

χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 

χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 

χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των μελετών του έργου και τυχόν συμπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να 

προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 

ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 

υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη καλυπτόμενες από ασφάλιση). 

(β) Χρονικώς συνηρτημένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώμενα από τη χρονική διάρκεια της σύμβασης, τα 

οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών (περιλαμβάνει 

τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις προβλέψεις των 

εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

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

(3) Νομικής υποστήριξης 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc μετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. χρήση 

αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας μηχανημάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους εγκεκριμένους 

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, 

κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 
έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 
αποδεκτά όμως 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: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης όμβριων και 
ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

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 σωλήνα 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 

παρόνΤιμολόγιο. 

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

(2) Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 
αναλόνου 

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής 
πλάκας του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 
λόγο: 

DN/12 

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 
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(3) Στενάνωση αρμών ιιε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 
χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο: 

ΒΝ / 240 

όπου ΒΝ: ΤΟ πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με 
απόφαση η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με 
αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους 
γενικούς όρους του παρόντος. 

Οι τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου που φέρουν την σήμανση  παραπλεύρως της 
αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής 
μεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, 
με βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιμές μονάδας σε €/m3.km 

Σε αστικές περιοχές 
 

- απόσταση < 5 km 0,28 

- απόσταση >5km 0,21 

Εκτός πόλεως 
 

• οδοί καλής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,20 

- απόσταση >5km 0,19 

• οδοί κακής βατότητας 
 

- απόσταση < 5 km 0,25 

- απόσταση >5km 0,21 

• εργοταξιακές οδοί 
 

- απόσταση < 3 km 0,22 

- απόσταση >3km 0,20 

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 

θεμελίων και χανδάκων, μικρής κλίμακας εκσκαφές) 

0,03 

 

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου  των άρθρων 
του παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά 
τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο. 

Σε καμία περίπτωση δεν εφαρμόζεται συντελεστής επιπλήσματος ή οποιαδήποτε άλλη 
προσαύξηση και ο υπολογισμός γίνεται με βάση τα επιμετρούμενα m3 κάθε εργασίας, όπως 
καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο, προστίθεται 
στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με , και αναθεωρείται με βάση τον 
εκάστοτε καθοριζόμενο κωδικό αναθεώρησης (δεν προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη 
αναθεώρηση του μεταφορικού έργου). 
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A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.15.1  Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 

υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε 
κάθε είδος εδάφη εκτός από βραχώδη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6065  100,00%  

 
      Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός 
καταστρώματος οδών.  
 
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη 
τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του 
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, 
καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
Επιμέτρηση ανά m³ ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των 
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,20      
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.15.2  Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 

υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών. Σε 
βραχώδη εδάφη  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6055  100,00%  

 
      Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός 
καταστρώματος οδών.  
 
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη 
τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του 
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, 
καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
Επιμέτρηση ανά m³ ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των 
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00      
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A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.16  Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6070  100,00%  
 
      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 (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,200      
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6087  100,00%  

 
      Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / 
αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της 
διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο 
με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. 
Εφόσον υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η 
τιμή αυτή.  
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, αντιστήριξης ή 
υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 15,00      
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.5  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6808  100,00%  
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      Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου 
και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 
τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m³ προϊόντων προς μεταφορά για οριστική 
απόθεση, ως εξής: 
 
[*] = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 
σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,25  [*] (3,2+0,05)  
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.4  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6807  100,00%  
 
      Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με 
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. 
 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 
προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 
τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m³ προϊόντων προς μεταφορά για 
οριστική απόθεση, ως εξής: 
 
[*] = 0,10 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)  
όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους ή την 
σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²)    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 12,07  [*] (12+0,07)  
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.13  Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6082.1  100,00%  
 
      Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθμη από 
το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους απαιτουμένων ικριωμάτων 
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και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων 
καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση αναλυτική 
επιμέτρηση.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,69  [*] (20+0,69)  
 

A.T.: 008  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.1.1  Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών 
κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 
αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6082.1  100,00%  

 
      Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο 
απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα'', με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων 
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο 
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την 
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα 
προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 40,69  [*] (40+0,69)  
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ  
Ν7.6.1  

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα   

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6103  100,00%  
 
      Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου 
στις ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων θα γίνεται μετά 
την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους πριν την επίχωση του ορύγματος. 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται η αποζημίωση για την χρήση του εξοπλισμού 
(συμπεριλαμβανομένων των απαιτουμένων αντηρίδων, συνδέσμων κ.λ.π.) η φθορά, η προσκόμιση 
και αποκόμιση και οι μετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισμού, η εργασία συναρμολόγησης και 
αποσυναρμολόγησης. 
Επίσης στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η απασχόληση των πάσης φύσης απαιτουμένων 
μηχανημάτων για τη σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και την τυχόν 
απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη, την σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική 
εργασία και δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m²) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές 
του σκάμματος, επιμετρούμενης μόνον της μίας παρειάς του σκάμματος αυτού και για οποιοδήποτε 
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βάθος και πλάτος ορύγματος που πραγματοποιείται μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
Επιμετράται μόνο το τμήμα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθμη εκσκαφής του πυθμένα του 
ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους. 
 
Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m²) αντιστήριξης.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 15,75      
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 6.1.1.2  Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων. Αντλητικά 

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

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6107  100,00%  
 
      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  
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    
( 1 h )  Ωρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50      
 

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΠΕΤΕΠ 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. 
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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 (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 21,12  [*] (11+10,12)  
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ  
Ν5.5.2.1  

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων εκτός κατοικημένων 
περιοχών με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των  50 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6068  100,00%  

 
      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων εκτός κατοικημένων περιοχών, σε στρώσεις πάχους έως 
30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της 
μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2).  
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,92  [*] (8,8+10,12)  
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.10  Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6804  100,00%  
 
      Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση και 
συμπλήρωσή τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας 
μορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-06-08-
03 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων'' 
       
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
       
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, του 
αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 
       
β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην 
προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)   
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γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, λιθοσωμάτων 
κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαμορφώσεις (εναλλαγή χρωμάτων ή υφής 
πλακών κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα 
όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για 
την χάραξη της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της 
επίστρωσης θα αντικαθίστανται με πλήρεις). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης πεζοδρομίου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00      
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.11  Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6804  100,00%  
 
      Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  
  
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15. 
β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της πριν 
από την σκυροδέτηση. 
γ. Ο καθαρισμός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέματος εκατέρωθεν του ορύγματος από 
χαλαρά υλικά 
δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος  αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους ίσου 
με το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως  με 
την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).   
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,00      
 

A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 2921  100,00%  
 
      Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 
απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση 
και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα - Ρείθρα - Τάφροι παράπλευρα 
της οδού’’. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 
σκυροδέματος της βάσης έδρασης,  
· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 
0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με 
τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η οποία 
επιμετράται ιδιαιτέρως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,80      
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.3  Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συμπύκνωσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6066  100,00%  
 
      Επίχωση πάσης φύσεως ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκομισθεί επί τόπου, 
χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση 
των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή 
προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) πληρούμενου όγκου ορύγματος.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,40      
 

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.4  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6067  100,00%  
 
      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών του έργου που έχουν 
αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν αποτεθεί ή 
προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η 
διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του 
ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 
πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,50      
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A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.9.1  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  

 
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις 
πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψη 
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους 
έως 50 mm. 
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής 
ασφαλτικής στρώσης 
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 (NET ΟΔΟ). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 12,00      
 

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ  
Ν4.2.1.1  

Διαμόρφωση ζώνης εργασίας σε καλιεργήσιμες εκτάσεις με αφαίρεση 
στρώματος φυτικής γης χωρίς συμπύκνωση του εδάφους και 
αποκατάσταση στη αρχική της θέση. Με την παράπλευρη απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφών.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6054  100,00%  

 
      Διαμόρφωση ζώνης εργασίας σε καλιεργήσιμες εκτάσεις με αφαίρεση στρώματος φυτικής γης 
χωρίς συμπύκνωση του εδάφους και μετακίνηση σε μέγιστη απόσταση 100m.  
Για ένα m² αφαιρέσεως του στρώματος φυτικής γής σε βάθος 15cm μέχρι 30cm, για πλάτος 
καταστρώματος ζωνης εργασιας μέχρι 8 μέτρα , για την διέλευση μηχανημάτων και οχημάτων για την 
διακίνηση υλικών και κατασκευή των έργων γενικότερα  την κοπή και εκρίζωση των θάμνων και 
δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου. Μετακίνηση των προϊόντων εκσκαφής σε μεγίστη απόσταση 
100m. Περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση του στρώματος της φυτικής γης στην αρχική της θέση 
μετά το πέρας των εργασιών. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,16      
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A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 9.10.5  Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6329  100,00%  
 
      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. 
 
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: 
 
01-01-02-00 ''Διάστρωση σκυροδέματος'',  
01-01-05-00 ''Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος'',  
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01-01-07-00 ''Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών''. 
 
και τις ΠΕΤΕΠ: 
01-01-01-00 ''Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος'',  
01-01-03-00 ''Συντήρηση σκυροδέματος'',  
01-01-04-00 ''Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος'',  
 
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.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 85,00      
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 9.26  Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6311  100,00%  
 
      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 ΠΕΤΕΠ 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. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των 
ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
 
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. 
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· 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.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,95      
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ  
Ν9.32.45  

Τυπικά φρεάτια δικλείδων, διαστάσεων 5.50 x 2.00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6329  50,00%  

 ΥΔΡ 6311  50,00%  
 
      Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλείδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και  
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, 
με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση 
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης   
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του καλύματος του 
φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 
πεζοδρόμιο) 
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύμφωνα με τα 
σχέδια της Μελέτης. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια εξάρμωσης, που 
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 6.691,67      
 

A.T.: 023  
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ΝΕΤ ΥΔΡ  
Ν9.32.40  

Τυπικά φρεάτια δικλείδων, διαστάσεων 3.00 x 2.50 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6329  50,00%  

 ΥΔΡ 6311  50,00%  
 
      Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλείδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και  
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, 
με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση 
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης   
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του καλύματος του 
φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 
πεζοδρόμιο) 
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύμφωνα με τα 
σχέδια της Μελέτης. 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια εξάρμωσης, που 
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ 

ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 4.562,50      
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.15.10  

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). Με 
σωλήνες DN 500 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6623  100,00%  

 
      Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με εσωτερική επένδυση από 
τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα ενός 
από τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα D του Προτύπου. 
 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την ονομαστική 
τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση πιέσεως C 
(ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
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Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό 
χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του ορύγματος, η σύνδεσή 
τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της σωληνογραμμής 
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 158,00      
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν12.15.1.10  

Δίκτυα υπό πίεση από αυτοαγκυρούμενους σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN 500 mm / κλάσης C40, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6623  100,00%  

 
      Σωληνώσεις πιέσεως με αυτοαγκυρούμενους σωλήνες από  ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron), κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, με 
απολήξεις τύπου κώδωνα και διαμόρφωση κατάλληλη για αυτοαγκύρωση ή φλαντζωτές, με εσωτερική 
επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση κράματος μεταλλικού ψευδαργύρου - 
αλουμινίου και τελική επικάλυψη με ακρυλική βαφή μή τοξική, σύμφωνα με το Παράρτημα D του 
Προτύπου. 
 
Οι σωληνώσεις θα έχουν διαμόρφωση κεφαλής και άκρων κατάλληλη για αυτοαγκυρούμενη σύνδεση 
μεταξύ τους  με τα ειδικά τεμάχια αγκύρωσης αντοχής σε πίεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
μελέτης. 
 
Η αυτοαγκύρωση των σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων θα είναι τουλάχιστον ίση με την 
προδιαγραφόμενη στη μελέτη, ώστε να αποτρέπεται αξονική μετακίνηση σε πιέσεις μέχρι την 
προδιαγραφόμενη πίεση αντοχής της αυτοαγκύρωσης. 
 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την ονομαστική 
τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση πιέσεως C 
(ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
 
Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό 
χυτοσίδηρο με την κατάλληλη διαμόρφωση κεφαλών και άκρων τους για αγκύρωση, με τους 
αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου 
των ειδικών τεμαχίων αυτοαγκύρωσης, κοχλιών και δακτυλίων αγκύρωσης (μεταξύ των σωληνώσεων 
και των συνδετικών εξαρτημάτων), η δημιουργία χείλους αυτοαγκύρωσης (σε περιπτώσεις κοπής των 
σωλήνων),η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του 
ορύγματος, η επιμελής εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης των αγκυρώσεων, η σύνδεσή των 
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σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχια με αγκύρωση, η εγκατάσταση των δακτυλίων 
αυτοαγκύρωσης και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της σωληνογραμμής 
(πλήν των συνδέσμων αυτοαγκύρωσης οι οποίοι περιλαμβάνονται στη τιμή) δεν περιλαμβάνονται στις 
τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 188,00      
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.15.11  

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). Με 
σωλήνες DN 600 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6623  100,00%  

 
      Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με εσωτερική επένδυση από 
τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα ενός 
από τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα D του Προτύπου. 
 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την ονομαστική 
τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση πιέσεως C 
(ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
 
Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό 
χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του ορύγματος, η σύνδεσή 
τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της σωληνογραμμής 
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 189,00      
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν12.15.1.11  

Δίκτυα υπό πίεση από αυτοαγκυρούμενους σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN 600 mm / κλάσης C40, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6623  100,00%  
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      Σωληνώσεις πιέσεως με αυτοαγκυρούμενους σωλήνες από  ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron), κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, με 
απολήξεις τύπου κώδωνα και διαμόρφωση κατάλληλη για αυτοαγκύρωση ή φλαντζωτές, με εσωτερική 
επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση κράματος μεταλλικού ψευδαργύρου - 
αλουμινίου και τελική επικάλυψη με ακρυλική βαφή μή τοξική, σύμφωνα με το Παράρτημα D του 
Προτύπου. 
 
Οι σωληνώσεις θα έχουν διαμόρφωση κεφαλής και άκρων κατάλληλη για αυτοαγκυρούμενη σύνδεση 
μεταξύ τους  με τα ειδικά τεμάχια αγκύρωσης αντοχής σε πίεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
μελέτης. 
 
Η αυτοαγκύρωση των σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων θα είναι τουλάχιστον ίση με την 
προδιαγραφόμενη στη μελέτη, ώστε να αποτρέπεται αξονική μετακίνηση σε πιέσεις μέχρι την 
προδιαγραφόμενη πίεση αντοχής της αυτοαγκύρωσης. 
 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την ονομαστική 
τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση πιέσεως C 
(ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
 
Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό 
χυτοσίδηρο με την κατάλληλη διαμόρφωση κεφαλών και άκρων τους για αγκύρωση, με τους 
αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου 
των ειδικών τεμαχίων αυτοαγκύρωσης, κοχλιών και δακτυλίων αγκύρωσης (μεταξύ των σωληνώσεων 
και των συνδετικών εξαρτημάτων), η δημιουργία χείλους αυτοαγκύρωσης (σε περιπτώσεις κοπής των 
σωλήνων),η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του 
ορύγματος, η επιμελής εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης των αγκυρώσεων, η σύνδεσή των 
σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχια με αγκύρωση, η εγκατάσταση των δακτυλίων 
αυτοαγκύρωσης και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της σωληνογραμμής 
(πλήν των συνδέσμων αυτοαγκύρωσης οι οποίοι περιλαμβάνονται στη τιμή) δεν περιλαμβάνονται στις 
τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 225,00      
 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.15.12  

Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron). Με 
σωλήνες DN 700 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6623  100,00%  

 
      Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά 
το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με εσωτερική επένδυση από 
τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα ενός 
από τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα D του Προτύπου. 
 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την ονομαστική 
τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση πιέσεως C 
(ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
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Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό 
χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του ορύγματος, η σύνδεσή 
τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της σωληνογραμμής 
δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ     
 (Αριθμητικώς): 226,00      
 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν12.15.1.12  

Δίκτυα υπό πίεση από αυτοαγκυρούμενους σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου (ductile iron). Με σωλήνες DN 700 mm / κλάσης C30, κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6623  100,00%  

 
      Σωληνώσεις πιέσεως με αυτοαγκυρούμενους σωλήνες από  ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron), κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, με 
απολήξεις τύπου κώδωνα και διαμόρφωση κατάλληλη για αυτοαγκύρωση ή φλαντζωτές, με εσωτερική 
επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση κράματος μεταλλικού ψευδαργύρου - 
αλουμινίου και τελική επικάλυψη με ακρυλική βαφή μή τοξική, σύμφωνα με το Παράρτημα D του 
Προτύπου. 
 
Οι σωληνώσεις θα έχουν διαμόρφωση κεφαλής και άκρων κατάλληλη για αυτοαγκυρούμενη σύνδεση 
μεταξύ τους  με τα ειδικά τεμάχια αγκύρωσης αντοχής σε πίεση σύμφωνα με τις προδιαγραφές της 
μελέτης. 
 
Η αυτοαγκύρωση των σωληνώσεων και των ειδικών τεμαχίων θα είναι τουλάχιστον ίση με την 
προδιαγραφόμενη στη μελέτη, ώστε να αποτρέπεται αξονική μετακίνηση σε πιέσεις μέχρι την 
προδιαγραφόμενη πίεση αντοχής της αυτοαγκύρωσης. 
 
Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την ονομαστική 
τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) και την κλάση πιέσεως C 
(ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς λειτουργίας PFA). 
 
Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση των 
χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο εργαστήριο σύμφωνα με τις 
ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις.  
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των σωλήνων από ελατό 
χυτοσίδηρο με την κατάλληλη διαμόρφωση κεφαλών και άκρων τους για αγκύρωση, με τους 
αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου 
των ειδικών τεμαχίων αυτοαγκύρωσης, κοχλιών και δακτυλίων αγκύρωσης (μεταξύ των σωληνώσεων 
και των συνδετικών εξαρτημάτων), η δημιουργία χείλους αυτοαγκύρωσης (σε περιπτώσεις κοπής των 
σωλήνων),η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των σωλήνων εντός του 
ορύγματος, η επιμελής εργασία εγκατάστασης και σύνδεσης των αγκυρώσεων, η σύνδεσή των 
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σωλήνων μεταξύ τους και με τα ειδικά τεμάχια με αγκύρωση, η εγκατάσταση των δακτυλίων 
αυτοαγκύρωσης και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της σωληνογραμμής 
(πλήν των συνδέσμων αυτοαγκύρωσης οι οποίοι περιλαμβάνονται στη τιμή) δεν περιλαμβάνονται στις 
τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 269,00      
 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.14.1.44  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 
mm / ΡΝ 16 atm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.1  100,00%  

 
      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 σωλήνες (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. 
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. 
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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, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,90      
 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.14.1.47  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 
mm / ΡΝ 16 atm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.1  100,00%  

 
      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 σωλήνες (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. 
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 
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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, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,70      
 

A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.14.1.48  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 125 
mm / ΡΝ 16 atm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.2  100,00%  

 
      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 σωλήνες (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. 
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. 



Σελίδα 28 από 66 
 

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, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,90      
 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.14.1.50  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 160 
mm / ΡΝ 16 atm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.3  100,00%  

 
      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 σωλήνες (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. 
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. 
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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, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 26,30      
 

A.T.: 034  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.14.1.52  

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 
πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 225 
mm / ΡΝ 16 atm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6622.3  100,00%  

 
      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 σωλήνες (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. 
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: 
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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, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 47,30      
 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.1.1.6  

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6551.6  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιμεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεμα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
681-1. 
 
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
[γ] Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ ''καμπάνας'' (bell-
sochet pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, 
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε] Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 
θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   
 
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor), 
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα 
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων 
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται 
όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του 
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
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Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση 
ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή καμπάνας) και την διάταξη ή μή 
οπλισμού.  
 
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου 
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να 
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση 
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
   
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού 
στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της 
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής βάσεως ή 
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, ο 
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης 
και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την 
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.  
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιμολογίου. 
 
Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παρόν 
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 
Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα 
των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του μήκους 
εκάστου σωλήνα    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 100,00      
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν13.100.6.49  

Δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), ολικού ανοίγματος 
κοχλιωτής σύνδεσης, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και 
πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές ονομαστικής πίεσης 25 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 15 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  

 
      Χειροκίνητη δικλείδα ορειχάλκινη, τύπου σφαίρας (ball valve), ολικού ανοίγματος, κοχλιωτής 
σύνδεσης, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές,  που περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά, τις 
εργασίες εγκαταστάσεως, συνδέσεων και δοκιμών, παραδοτέα  σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 33,25      
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A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.10.2.1  

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου. Ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6653.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, 
τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      
 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.10.2.2  

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου. Ονομαστικής πίεσης 16 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6653.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, 
τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 260,00      
 

A.T.: 039  
 
ΑΤΗΕ Ν9178.1.5.9  Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χυτοσιδηρό, Ονομαστικής Πιέσεως 16 

atm Ονομαστικής Διαμέτρου DN 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χυτοσιδηρό με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, τους 
γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης,  δηλαδή προμήθεια, 
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φορτοεκφόρτωση - σταλία - μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και η εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
Ονομαστικής Πιέσεως 16 atm    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 169,84      
 

A.T.: 040  
 
ΑΤΗΕ 
Ν9178.1.5.18  

Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χυτοσιδηρό, Ονομαστικής Πιέσεως 16 
atm Ονομαστικής Διαμέτρου DN 450 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  

 
      Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χυτοσιδηρό με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, τους 
γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης,  δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση - σταλία - μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και η εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
Ονομαστικής Πιέσεως 16 atm    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 935,15      
 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν13.103.5.9  

Δικλείδες χυτοσιδηρές, πεταλούδας τύπου wafer, με την προμήθεια, 
μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές, ονομαστικής 
πίεσης 16 atm. ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6652.1  100,00%  

 
      Δικλείδες χυτοσιδηρές,  πεταλούδας τύπου wafer, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και 
πλήρη εγκατάσταση και δοκιμές, ονομαστικής πίεσης 16 atm, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές 
της μελέτης. 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλείδες θα φέρουν σήμανση CE και θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 193,20      
 

A.T.: 042  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.3.3.1  

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης 
και η δοκιμή λειτουργίας. 
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Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 160,00      
 

A.T.: 043  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.3.3.2  

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης 
και η δοκιμή λειτουργίας. 
  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 190,00      
 

A.T.: 044  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.3.3.3  

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης 
και η δοκιμή λειτουργίας. 
  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 250,00      
 

A.T.: 045  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.3.3.4  

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  
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      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΠΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης 
και η δοκιμή λειτουργίας. 
  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 310,00      
 

A.T.: 046  
 
ΑΤΗΕ 
Ν9118.1.4.17  

Δικλείδα χαλύβδινη Τύπου πεταλούδας, για τοποθέτηση μεταξύ 
φλαντζών, με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο, ονομαστικής πίεσης 
16 atm, ονομαστικής διαμέτρου DN450 mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χαλύβδινη, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,  
δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί  τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς 
και εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών  
προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 3.689,64      
 

A.T.: 047  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.13.1.1  

Υδροληψίες αρδεύσεως τύπου 'Α' SCHLUMBERGER ή παρεμφερείς με 
ρύθμιση πιέσεως από στατική πίεση 12,5 bars σε τυποποιημένη πίεση 
2,5 μέχρι 5 bars,. Ενός στομίου  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6653.1  100,00%  

 
      Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμές, υδροληψίας αρδεύσεως τύπου 'Α' 
SCHLUMBERGER ή παρεμφερούς, με περιορισμό παροχής σε 3 ή 4 ή 6 ή 9  lt/sec.  
  
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου υδροληψίες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο υδροληψίας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 800,00      
 

A.T.: 048  
 
ΝΑΤΕΠ 5781.1  Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος Διατομής Φ 1/2''  
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      Μαστός μεταλλικός, γαλβανισμένος, επιτόπου με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία 
σύνδεσης και δοκιμών, πλήρως τοποθετημένος σε αρδευτικές εγκαταστάσεις.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,76      
 

A.T.: 049  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
Ν13.13.60.1  

Ηλεκτρονική διάταξη ελέγχου και μέτρησης παροχής αρδεύσεως για 
σύνδεση σε υδροστόμιο υδροληψίας SCHLUMBERGER τύπου ''Α'' 
Ονομαστικής διαμέτρου σύνδεσης σε υδροστόμιο υδροληψίας DN65  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6653.1  100,00%  

 
      Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, εγκατάσταση και δοκιμές, ηλεκτρονικής διάταξης ελέγχου και 
μέτρησης παροχής αρδεύσεως για σύνδεση με υδροληψία SCHLUMBERGER τύπου ''Α'', σύμφωνα με 
τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης.  
  
Περιλαμβάνει χυτοσιδηρά διάταξη με ενσωματωμένο μηχανικό παροχόμετρο (με έξοδο παλμών), 
διαφραγματική ηλεκτρομαγνητική δικλείδα, τερματικό αρσενικό ταχυσύνδεσμο ''PERROT'', κεντρική 
ηλεκτρονική μονάδα καταμέτρησης παροχής, λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικής δικλείδας ελέγχου 
υδροληψίας, σύστημα αμφίδρομής επικοινωνίας GSM/GPRS με κεντρικό σύστημα ελέγχου του 
αρδευτικού δικτύου και ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου λειτουργίας και καταγραφής παραμέτρων 
λειτουργίας και διαχείρισης διεπαφής με τους χρήστες της υδροληψίας. 
 
Δεν περιλαμβάνονται το υδροστόμιο σύνδεσης στο κύριο σώμα της υδροληψίας SCHLUMBERGER, ο 
περιοριστής παροχής και ο ρυθμιστής πίεσης, τα οποία πληρώνονται με το ξεχωριστό άρθρο της 
υδροληψίας SCHLUMBERGER 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο υδροστόμιο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 600,00      
 

A.T.: 050  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ  
Ν62.30.1  

Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού με σίτες από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού 
βρόχου.    

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6230  100,00%  

 
      Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα , περσίδες από στραντζαριστή 
λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, σίτες αερισμού από γαλβανισμένο 
σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση εισόδου, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές 
αλουμινίου , υλικά σύνδεσης και τοποθέτησης, καθώς και εργασία στραντζαρίσματος και πλήρους 
κατασκευής και τοποθετήσης.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας ανοίγματος    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 400,00      
 

A.T.: 051  
 



Σελίδα 37 από 66 
 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 12.19  Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6630.1  100,00%  
 
      Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων 
ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράμμων τμημάτων του δικτύου, με την προμήθεια των 
χαλυβδοσωλήνων, την μεταφορά επί τόπου, την κοπή τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των 
ειδικών τεμαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον 
καταβιβασμό στό όρυγμα για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου.  
 
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg)  με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος 
ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm³, χωρίς συνυπολογισμό του 
βάρους της μόνωσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των 
σωλήνων που χρησιμοποιούνται    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,20      
 

A.T.: 052  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
11.5.1  

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. 
Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6751  100,00%  

 
      Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και χαλυβδόφυλλα 
διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.  
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των 
εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν μέρει επί τόπου του έργου, η 
προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς 
οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 
11.09). 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 
 
(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και λοιπών έργων, 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.   
 
(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων (τύπου AVIS, 
AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων 
(trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.  
 
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), καθώς και τα 
τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος 
άρθρου. 
    
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της προβλεπόμενης 
αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα επιμέρους άρθρα.   
   
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισμών του βάρους. 
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Το άρθρο έχει εφαρμογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν μόνον κοπή και συγκόλληση 
των μορφοχαλύβων. 
 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 €/kg    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,60      
 

A.T.: 053  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.17.1  

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron). Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων 
των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής 
σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιοσδήποτε ονομαστικής 
διαμέτρου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6623  100,00%  

 
      Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, οι 
πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).  
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,50      
 

A.T.: 054  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 12.20  Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  
 
      Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαμέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό 
κατηγορίας P250GH, με τους γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, 
πλήρως συνδεδεμένες στην σωληνογραμμή (υλικά επί τόπου του έργου, αναλώσιμα και εργασία). 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,70      
 

A.T.: 055  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.7.1  Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή διπλής 

αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό εποξειδικής 
βάσεως.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6751  100,00%  
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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''. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
 
Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα (SFΤ) 25 ± 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής 
απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη 
εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν από την έναρξη της μηχανουργικής 
επεξεργασίας.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,12      
 

A.T.: 056  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 11.8.1  Τελική βαφή χαλυβδίνων κατασκευών. Τελική βαφή χαλυβδίνων 

κατασκευών σε μη διαβρωτικό περιβάλλον, πάνω από την στάθμη 
επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς κίνδυνο διαβροχής.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6751  100,00%  

 
      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''.    
 
Επισημαίνεται ότι το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής 
 
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.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,17      
 

A.T.: 057  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
16.18.3  

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από 
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση 
ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6611.1  30,00%  

 ΥΔΡ 6622.1  70,00%  
 
      Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς 
χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού από 
το δίκτυο. 



Σελίδα 40 από 66 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την συναρμογή του 
νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το 
υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού.. 
β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση του (όταν δεν 
είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία. 
γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων σύνδεσης 
των δύο αγωγών 
 
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 170,00      
 

A.T.: 058  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
16.18.1  

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από 
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση 
ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6611.1  30,00%  

 ΥΔΡ 6622.1  70,00%  
 
      Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς 
χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού από 
το δίκτυο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων για την συναρμογή 
του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το 
υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού.. 
β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφισταμένου αγωγού ή η πλύση του (όταν δεν 
είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία. 
γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων σύνδεσης 
των δύο αγωγών 
 
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 120,00      
 

A.T.: 059  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
16.18.4  

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από 
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση 
ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6611.1  30,00%  

 ΥΔΡ 6622.1  70,00%  
 
      Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς 
χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού από 
το δίκτυο. 
 



Σελίδα 41 από 66 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την συναρμογή του 
νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες κλπ)., ανάλογα με το 
υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού.. 
β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση του (όταν δεν 
είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία. 
γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών τεμαχίων σύνδεσης 
των δύο αγωγών 
 
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 240,00      
 

A.T.: 060  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
16.15.3  

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός 
λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή 
ταυ. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 200 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
      Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο αγωγό από χυτοσίδηρο ή 
αμιαντοτσιμέντο, ο οποίος έχει απομονωθεί τοπικά από το δίκτυο, με χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η αποκάλυψη του υφισταμένου αγωγού και ο επιμελής εξωτερικός καθαρισμός του στην θέση της 
νέας σύνδεσης (λιμάρισμα κλπ) 
β. Η ακριβής χάραξη των ιχνών τομής του υπάρχοντος αγωγού με κατάλληλο εργαλείο και η αποκοπή 
τού απαιτουμένου τμήματος για την τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου σύνδεσης με χρήση κατάλληλου 
κοπτικού. 
γ. Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής από το 
απομονωθέν τμήμα του δικτύου. 
δ. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου φλαντζωτού ταυ, φλαντζών άκρων αγωγού, ελαστικών 
παρεμβυσμάτων στεγάνωσης, γαλβανισμένων κοχλιών στερέωσης κλπ απαιιτουμένων εξαρτημάτων 
και μικροϋλικών για την σύνδεση. 
ε. Η εργασία σύνδεσης του ειδικού τεμαχίου, ο έλεγχος της στεγανότητας της σύνδεσης (με άνοιγμα 
των βανών απομόνωσης του κλάδου του δικτύου και η αποκατάσταση τυχόν διαρροών 
 
Τιμή ανά πλήρη σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 350,00      
 

A.T.: 061  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
16.15.4  

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός 
λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή 
ταυ. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 250 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 4  100,00%  

 
      Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο αγωγό από χυτοσίδηρο ή 
αμιαντοτσιμέντο, ο οποίος έχει απομονωθεί τοπικά από το δίκτυο, με χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ). 



Σελίδα 42 από 66 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η αποκάλυψη του υφισταμένου αγωγού και ο επιμελής εξωτερικός καθαρισμός του στην θέση της 
νέας σύνδεσης (λιμάρισμα κλπ) 
β. Η ακριβής χάραξη των ιχνών τομής του υπάρχοντος αγωγού με κατάλληλο εργαλείο και η αποκοπή 
τού απαιτουμένου τμήματος για την τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου σύνδεσης με χρήση κατάλληλου 
κοπτικού. 
γ. Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής από το 
απομονωθέν τμήμα του δικτύου. 
δ. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου φλαντζωτού ταυ, φλαντζών άκρων αγωγού, ελαστικών 
παρεμβυσμάτων στεγάνωσης, γαλβανισμένων κοχλιών στερέωσης κλπ απαιιτουμένων εξαρτημάτων 
και μικροϋλικών για την σύνδεση. 
ε. Η εργασία σύνδεσης του ειδικού τεμαχίου, ο έλεγχος της στεγανότητας της σύνδεσης (με άνοιγμα 
των βανών απομόνωσης του κλάδου του δικτύου και η αποκατάσταση τυχόν διαρροών 
 
Τιμή ανά πλήρη σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 400,00      
 

A.T.: 062  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8222.1.722.77  

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών, πλήρες, 
κατάλληλο για θερμοκρασία νερού 40°C. Ονομαστικής παροχής 
722m³/h, μανομετρικού 77mΣΥ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών, πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση, με 
φυγοκεντρική αντλία οριζόντιου άξονα, ηλεκτροκινητήρα (κατάλληλο για λειτουργία με ρυθμιστή 
στροφών),  ελαστικό σύνδεσμο σύζευξης κινητήρα - αντλίας, ενιαία μεταλλικά βάση, πλήρες, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά ανηγμένα σε εργασία καθώς 
και εγκατάσταση εντός του αντλιοστασίου του αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενου από την 
φυγοκεντρική αντλία οριζόντιου άξονα, τον ηλεκτρικό κινητήρα (κατάλληλο για λειτουργία με ρυθμιστή 
στροφών), τον ελαστικό σύνδεσμο σύζευξης αντλίας - κινητήρα,  μανόμετρο κατάθλιψης και κάθε υλικό 
και μικροϋλικό και εργασία εγκατάστασης,  μαζί με όλα τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως δοκιμών κλπ. 
Το ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα  θα συνδεθεί μαζί με την διάταξη εκκίνησης και με την 
ηλεκτρική γραμμή παροχής καθώς και την σύνδεση της αντλίας με την προβλεπόμενη υδραυλική 
σωλήνωση. Περιλαμβάνονται όλα τα πιο πάνω καθώς και όσα αναγράφονται στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού καθώς και το κόστος 
εκτέλεσης υδραυλικών δοκιμών απόδοσης του αντλητικού συγκροτήματος και έκδοσης 
πιστοποιητικών δοκιμών στο Εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο 
υδραυλικών δοκιμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΥ και τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 29.224,72      
 

A.T.: 063  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8222.1.613.103  

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών, πλήρες, 
κατάλληλο για θερμοκρασία νερού 40°C. Ονομαστικής παροχής 
613m³/h, μανομετρικού 103mΣΥ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  



Σελίδα 43 από 66 
 

      Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών, πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση, με 
φυγοκεντρική αντλία οριζόντιου άξονα, ηλεκτροκινητήρα (κατάλληλο για λειτουργία με ρυθμιστή 
στροφών),  ελαστικό σύνδεσμο σύζευξης κινητήρα - αντλίας, ενιαία μεταλλικά βάση, πλήρες, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά ανηγμένα σε εργασία καθώς 
και εγκατάσταση εντός του αντλιοστασίου του αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενου από την 
φυγοκεντρική αντλία οριζόντιου άξονα, τον ηλεκτρικό κινητήρα (κατάλληλο για λειτουργία με ρυθμιστή 
στροφών), τον ελαστικό σύνδεσμο σύζευξης αντλίας - κινητήρα,  μανόμετρο κατάθλιψης και κάθε υλικό 
και μικροϋλικό και εργασία εγκατάστασης,  μαζί με όλα τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως δοκιμών κλπ. 
Το ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα  θα συνδεθεί μαζί με την διάταξη εκκίνησης και με την 
ηλεκτρική γραμμή παροχής καθώς και την σύνδεση της αντλίας με την προβλεπόμενη υδραυλική 
σωλήνωση. Περιλαμβάνονται όλα τα πιο πάνω καθώς και όσα αναγράφονται στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού καθώς και το κόστος 
εκτέλεσης υδραυλικών δοκιμών απόδοσης του αντλητικού συγκροτήματος και έκδοσης 
πιστοποιητικών δοκιμών στο Εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο 
υδραυλικών δοκιμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΥ και τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 36.704,72      
 

A.T.: 064  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8222.1.681.115  

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών, πλήρες, 
κατάλληλο για θερμοκρασία νερού 40°C. Ονομαστικής παροχής 
681m³/h, μανομετρικού 115mΣΥ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών, πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση, με 
φυγοκεντρική αντλία οριζόντιου άξονα, ηλεκτροκινητήρα (κατάλληλο για λειτουργία με ρυθμιστή 
στροφών),  ελαστικό σύνδεσμο σύζευξης κινητήρα - αντλίας, ενιαία μεταλλικά βάση, πλήρες, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά ανηγμένα σε εργασία καθώς 
και εγκατάσταση εντός του αντλιοστασίου του αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενου από την 
φυγοκεντρική αντλία οριζόντιου άξονα, τον ηλεκτρικό κινητήρα (κατάλληλο για λειτουργία με ρυθμιστή 
στροφών), τον ελαστικό σύνδεσμο σύζευξης αντλίας - κινητήρα,  μανόμετρο κατάθλιψης και κάθε υλικό 
και μικροϋλικό και εργασία εγκατάστασης,  μαζί με όλα τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως δοκιμών κλπ. 
Το ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα  θα συνδεθεί μαζί με την διάταξη εκκίνησης και με την 
ηλεκτρική γραμμή παροχής καθώς και την σύνδεση της αντλίας με την προβλεπόμενη υδραυλική 
σωλήνωση. Περιλαμβάνονται όλα τα πιο πάνω καθώς και όσα αναγράφονται στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού καθώς και το κόστος 
εκτέλεσης υδραυλικών δοκιμών απόδοσης του αντλητικού συγκροτήματος και έκδοσης 
πιστοποιητικών δοκιμών στο Εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο 
υδραυλικών δοκιμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΥ και τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 36.704,72      
 

A.T.: 065  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8222.1.510.125  

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών, πλήρες, 
κατάλληλο για θερμοκρασία νερού 40°C. Ονομαστικής παροχής 
510m³/h, μανομετρικού 125mΣΥ.  
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
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      Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα ύδατος 1450 στροφών, πάνω σε ενιαία μεταλλική βάση, με 
φυγοκεντρική αντλία οριζόντιου άξονα, ηλεκτροκινητήρα (κατάλληλο για λειτουργία με ρυθμιστή 
στροφών),  ελαστικό σύνδεσμο σύζευξης κινητήρα - αντλίας, ενιαία μεταλλικά βάση, πλήρες, σύμφωνα 
με τις τεχνικές προδιαγραφές. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά ανηγμένα σε εργασία καθώς 
και εγκατάσταση εντός του αντλιοστασίου του αντλητικού συγκροτήματος αποτελούμενου από την 
φυγοκεντρική αντλία οριζόντιου άξονα, τον ηλεκτρικό κινητήρα (κατάλληλο για λειτουργία με ρυθμιστή 
στροφών), τον ελαστικό σύνδεσμο σύζευξης αντλίας - κινητήρα,  μανόμετρο κατάθλιψης και κάθε υλικό 
και μικροϋλικό και εργασία εγκατάστασης,  μαζί με όλα τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως δοκιμών κλπ. 
Το ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα  θα συνδεθεί μαζί με την διάταξη εκκίνησης και με την 
ηλεκτρική γραμμή παροχής καθώς και την σύνδεση της αντλίας με την προβλεπόμενη υδραυλική 
σωλήνωση. Περιλαμβάνονται όλα τα πιο πάνω καθώς και όσα αναγράφονται στο τεύχος των 
Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτού καθώς και το κόστος 
εκτέλεσης υδραυλικών δοκιμών απόδοσης του αντλητικού συγκροτήματος και έκδοσης 
πιστοποιητικών δοκιμών στο Εργοστάσιο του κατασκευαστή ή σε άλλο αναγνωρισμένο εργαστήριο 
υδραυλικών δοκιμών σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΔΥ και τις απαιτήσεις των συμβατικών τευχών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΜΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 51.444,72      
 

A.T.: 066  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8219.1.3.4  

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων μανομετρικού 
ύψος 8 mΥΣ, ονομαστικής παροχής 10,0 m³/h  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα ακαθάρτων υδάτων με την σωλήνωση καταθλίψεως και την 
διάταξη συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες με τους επιπλέοντες απιοειδείς 
διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της μελέτης, δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο αποχετεύσεων και ηλεκτρικό δίκτυο και 
παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1.020,26      
 

A.T.: 067  
 
ΑΤΗΕ  
Ν9120.2.4.1  

Σύστημα μέτρησης και μετάδοσης πίεσης, πλήρες, για μέτρηση, 
μετατροπή και μετάδοση πίεσης, με περιοχή ρύθμισης ...bar 
(ρυθμίσιμη), ονομαστικής πιέσεως λειτουργίας 16 bar.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  

 
      Σύστημα μέτρησης και μετάδοσης πίεσης που θα αποτελείται από ένα ενσωματωμένο 
μετατροπέα-μεταδότη P/I προστασίας IP 67, με υλικό στοιχείου μέτρησης και φλάντζας ανοξείδωτα, 
αντοχή σε υπερπίεση 100 bar, με σήμα εξόδου αναλογικό 4-20 mA,  ακρίβεια μέτρησης 0,5% και με 
την τροφοδοσία του δισύρματη 24 v dc, στήριξη σε σωλήνα 2'' και δύο μπρούντζινες ή χαλύβδινες 
απομονωτικές βαλβίδες ½'', δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, καθώς και όλα τα 
απαραίτητα μικροϋλικά,  δαπάνες ελέγχων και δοκιμών και ότι απαιτείται για να είναι το σύστημα 
σύμφωνο με τις απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών για την κατασκευή, πληρότητα και ασφάλεια 
της λειτουργίας του,  μέχρι και την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
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 (Αριθμητικώς): 813,55      
 

A.T.: 068  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8642.1.5.9  

Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου με τρίοδη δικλείδα απομόνωσης - 
εξαέρωσης διαμέτρου Φ100mm, περιοχής ενδείξεως 0-16bar.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 31  100,00%  

 
      Μανόμετρο ωρολογιακού τύπου με τρίοδη δικλείδα απομόνωσης - εξαέρωσης, σιφώνι και λοιπά 
υλικά και μικροϋλικά, δαπάνες ελέγχων και δοκιμών και ότι απαιτείται για να είναι σύμφωνο με τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών για την πληρότητα και ασφάλεια της λειτουργίας του,  μέχρι 
και την παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 61,15      
 

A.T.: 069  
 
ΑΤΗΕ 8560.2.5  Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως διπλής αναρροφήσεως 

Διαμέτρου πτερωτής 500 mm, παροχής έως 17500 m3 γιά 80 mm Υ.Σ.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 39  100,00%  
 
      Ανεμιστήρας φυγοκεντρικός αναρροφήσεως με βάση και ηλεκτροκινητήρα, πλήρης με παροχή και 
στατική πίεση με τα μικροϋλικά κλπ δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και σύνδεση προς 
τα δίκτυα αεραγωγών μέσω φλαντζών και καραβόπανο και ηλεκτρικής ενέργειας, δοκιμή και 
παράδοση σε κανονική λειτουργία διπλής αναρροφήσεως Διαμέτρου πτερωτής 500 mm, παροχής έως 
17500 m3 γιά 80 mm Υ.Σ.  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 922,04      
 

A.T.: 070  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8543.2.35.30  

Στόμιο οροφής,ορθογωνικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από 
αλουμίνιο, απλής σειράς πτερυγίων με εσωτερικό διάφραγμα, 
διαστάσεων 350mm x 300mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  

 
      Στόμιο οροφής,ορθογωνικό,προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουμίνιο, δηλαδή υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 46,18      
 

A.T.: 071  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8543.201.100.100  

Στόμιο επίτοιχο, ηλεκτροστατικής βαφής, ορθογωνικό, λήψεως νωπού 
αέρα ή απόρριψης ρυπασμένου αέρα, από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με 
μία σειρά σταθερών οριζόντιων πτερυγίων και εσωτερικό ανοξείδωτο 
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πλέγμα συγκράτησης εντόμων,  διαστάσεων 1000mm x 1000mm.  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 36  100,00%  
 
      Στόμιο επίτοιχο, ηλεκτροστατικής βαφής, ορθογωνικό, λήψεως νωπού αέρα ή απόρριψης 
ρυπασμένου αέρα, από ανοδειωμένο αλουμίνιο, με μία σειρά σταθερών οριζόντιων πτερυγίων και 
εσωτερικό ανοξείδωτο πλέγμα συγκράτησης εντόμων,  πλήρης, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 183,71      
 

A.T.: 072  
 
ΑΤΗΕ 8537.1  Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής 

διατομής   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής οποιωνδήποτε 
διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασμένος σύμφωνα με τους Αμερικάνικους 
κανονισμούς.Περιλαμβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεμάχια (καμπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι 
κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγματα διαχωρισμού και ρυθμίσεως της ποσότητας του αέρα και τα 
στόμια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, με τις ενισχύσεις από μορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, 
στερεώσεως και στεγανώσεως και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθμίσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,71      
 

A.T.: 073  
 
ΑΤΗΕ Ν9499.6.1  Αποξήλωση υφιστάμενων χαλύβδινων αγωγών και όλων των ειδικών 

τεμαχίων. Για ένα Kg αποξηλωμένου χαλυβδοσωλήνα  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  
 
      Αποξήλωση υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού και όλων των ειδικών τεμαχίων (μούφες, γωνίες, 
ταυ, κλπ). σύμφωνα με τη μελέτη, δηλαδή εργασίες εκκένωσης του δικτύου με ελεύθερη ροή ή με 
χρήση αντλίας,  αποκάλυψης με εκσκαφή με μηχανικά μέσα και με τα χέρια του αγωγού σε ικανό 
μήκος για την εκτέλεση των εργασιών και  κοπής του αγωγού με οποιοδήποτε τρόπο. 
Περιλαμβάνονται επίσης οι δαπάνες τήρησης των μέτρων ασφαλείας και χρήσης γερανοφόρου 
οχήματος και φορτηγού αυτοκινήτου, οι εργασίες φόρτωσης, μεταφοράς και απόθεσης όλων των 
αποξηλωμένων υλικών σε χώρους που θα υποδειχθούν από την επίβλεψη και θα επιτρέπονται από 
την Αστυνομία και όλα τα παραπάνω ανηγμένα σε εργασία.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,290      
 

A.T.: 074  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.21.1  

Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας. Μετρήσεις 
ηλεκτροδυναμικού και αντίστασης εδάφους (εργασίες υπαίθρου και 
σύνταξη έκθεσης)  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6630.1  100,00%  
 
      Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη, ή με βάση μελέτη που θα εκπονηθεί με μέριμνα του Αναδόχου, αν αυτό 
προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη του έργου.  
 
Οι μετρήσεις πεδίου και η μελέτη του συστήματος θα γίνεται από εξειδικευμένους Μηχανικούς με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στα συστήματα καθοδικής προστασίας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά 
από σχετική πρόταση του Αναδόχου. 
 
Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου    
( 1 km )  Χιλιόμετρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1.050,00      
 

A.T.: 075  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.21.2  

Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας. Μελέτη 
συστήματος καθοδικής προστασίας  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6630.1  100,00%  

 
      Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη, ή με βάση μελέτη που θα εκπονηθεί με μέριμνα του Αναδόχου, αν αυτό 
προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη του έργου.  
 
Οι μετρήσεις πεδίου και η μελέτη του συστήματος θα γίνεται από εξειδικευμένους Μηχανικούς με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στα συστήματα καθοδικής προστασίας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά 
από σχετική πρόταση του Αναδόχου. 
 
Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου    
( 1 km )  Χιλιόμετρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1.050,00      
 

A.T.: 076  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.21.3  

Μελέτη και κατασκευή συστήματος καθοδικής προστασίας. Κατασκευή 
συστήματος καθοδικής προστασίας  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6630.1  100,00%  

 
      Εγκατάσταση συστήματος καθοδικής προστασίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη μελέτη, ή με βάση μελέτη που θα εκπονηθεί με μέριμνα του Αναδόχου, αν αυτό 
προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη του έργου.  
 
Οι μετρήσεις πεδίου και η μελέτη του συστήματος θα γίνεται από εξειδικευμένους Μηχανικούς με 
αποδεδειγμένη εμπειρία στα συστήματα καθοδικής προστασίας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, μετά 
από σχετική πρόταση του Αναδόχου. 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται οι άνοδοι, τα ηλεκτρόδια, οι γεφυρώσεις κλάδων του δικτύου, οι 
διατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας (μετασχηματιστές, ανορθωτές και όργανα ελέγχου εντός στεγανού 
κυτίου προστασίας ΙΡ 65) και κάθε υλικό και εργασία για την πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης 
σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
Tιμή ανά χιλιόμετρο (km) δικτύου    
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( 1 km )  Χιλιόμετρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ     
 (Αριθμητικώς): 2.100,00      
 

A.T.: 077  
 
ΑΤΗΕ  
Ν9220.6.1  

Μετρητής παροχής υπερήχων με αισθητήρες εγκαθιστώμενους 
εξωτερικά στην περίμετρο του αγωγού Για ονομαστικές διαμέτρους 
αγωγών από DN 20 έως DN 800, με αποσπώμενη εξωτερική οθόνη 
ενδείξεων  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 87  100,00%  

 
      Μετρητής παροχής υπερήχων με αισθητήρες εγκαθιστώμενους εξωτερικά στην περίμετρο του 
αγωγού. Περιλαμβάνει αισθητήρες πομπού - δέκτη, οι οποίοι εγκαθίστανται εξωτερικά στην περίμετρο 
του αγωγού στον οποίο γίνεται η μέτρηση παροχής, μονάδα υπερήχων, μετατροπέα σήματος, 
μικροεπεξεργαστή, αποσπώμενη αλφαριθμητική οθόνη με ενσύρματη εγκατάσταση σε απόσταση 
τουλάχιστον 30m από τη θέση εγκατάστασης των αισθητήρων και χειριστήριο ελέγχου, δηλαδή 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επίτόπου του Εργου ανηγμένα σε εργασία καθώς και  πλήρη 
εγκατάσταση σε κανονική και πλήρη  λειτουργία με όλα τα  υλικά και μικροϋλικά,  καλώδια 
διασύνδεσης σε απόσταση  μέχρι 30m και τις δοκιμές κανονικής και πλήρους λειτουργίας. Η 
προμήθεια όλων των υλικών και οι απαιτούμενες εργασίες εγκατάστασης, ελέγχου  και  δοκιμών 
ανάγονται σε εργασία ή σε ποσοστό επί της προμήθειας του μετρητή.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1.838,68      
 

A.T.: 078  
 
ΑΤΗΕ  
ΝΧ9910.1.2  

Έλεγχος, συντήρηση, ρύθμιση, θέση σε λειτουργία υποσταθμού μέσης 
τάσης, ηλεκτρικών πινάκων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 
μέσης και χαμηλής τάσης   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Έλεγχος, συντήρηση, ρύθμιση, θέση σε λειτουργία υποσταθμού μέσης τάσης, ηλεκτρικών πινάκων 
και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μέσης και χαμηλής τάσης, εργασία, μετρήσεις, δοκιμές, 
πρωτόκολλα δοκιμών, προτυποποίηση, υλικά, μικροϋλικά, πιστοποιητικά, σχέδια ισχύος και 
αυτοματισμού, τήρηση κανονισμών και προτύπων, μετατροπές, χρήση ειδικού εξοπλισμού και 
οργάνων, εξοπλισμός προστασίας και ασφάλειας της υγείας του προσωπικού για την ασφαλή, 
κανονική σύνδεση και πλήρη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης.  
Περιλαμβάνονται: 
1. Οι εργασίες περιοδικού και προληπτικού ελέγχου του υποσταθμού μέσης τάσης, των πινάκων 
μέσης τάσης, των μετασχηματιστών ισχύος και των ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης, 
2. Ο έλεγχος και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας και της λογικής κατάστασης του αυτοματισμού, 
3. Η σύνταξη και η υποβολή αρμοδίως όλων των εντύπων, σχεδίων, μετρήσεων, δοκιμών, 
πιστοποιητικών σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα και κανονισμούς, 
4. Σύνταξη και παράδοση πλήρης σειράς σχεδίων ηλεκτρολογικής εγκατάστασης μέσης και χαμηλής 
τάσης, διαγράμματα ισχύος και αυτοματισμού, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση και την επί 
πλέον διαμορφούμενη εν τέλει κατάσταση, 
5. Ετοιμασία και υπογραφή αρμοδίως όλων των απαραίτητων εγγράφων για την επανασύνδεση των 
εγκαταστάσεων με την ηλεκτρική παροχή σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση 
καταναλωτή μέσης τάσης αλλά και εκείνες που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης, 
όπως υπεύθυνες δηλώσεις, τεχνικές εκθέσεις, καμπύλες ρύθμισης διακοπτών μέσης τάσης, 
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σχεδιαγράμματα, υπεύθυνη δήλωση, πρωτόκολλο ελέγχου και έκθεση επιθεώρησης και γενικότερα 
οτιδήποτε άλλο να ζητηθεί από το διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας. 
6. Αντικατάσταση ελλιπών ή/και βλαμμένων, υλικών και εξοπλισμού 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω, ο απαραίτητος εξοπλισμός και όργανα, τα υλικά και μικροϋλικά 
και οι εργασίες για την ασφαλή, κανονική σύνδεση και πλήρη λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
και οτιδήποτε άλλο απαιτείται σύμφωνα με τη μελέτη ανηγμένα σε εργασία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ 

ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 5.873,60      
 

A.T.: 079  
 
ΑΤΗΕ  
Ν9247.10.15  

Σύστημα αυτοματισμού εγκαταστάσεων αντλιοστασίων πλήρες, 
δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση νέων συστημάτων και αποκατάσταση 
λειτουργίας υφιστάμενων συστημάτων αυτοματισμού. Αντλιοστασίου 
ζωνών άρδευσης 1 έως 4 και αντλιοστασίου υδροληψίας.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Σύστημα αυτοματισμού εγκαταστάσεων αντλιοστασίων πλήρες, δηλαδή προμήθεια, εγκατάσταση 
νέων συστημάτων και αποκατάσταση λειτουργίας υφιστάμενων συστημάτων αυτοματισμού, 
αποτελούμενα από τον απαιτούμενο αριθμό υποσυστημάτων για την πλήρη και κανονική λειτουργία 
των αντλιοστασίων, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα κατασκευαστικά 
σχέδια.  
Περιλαμβάνονται: 
1. Η πλήρης εγκατάσταση του προβλεπόμενου και απαραίτητου εξοπλισμού των συστημάτων 
αυτοματισμού, 
2. Η πλήρης καλωδίωση για τη λήψη και διαβίβαση των σημάτων στα όργανα και συσκευές, 
3. Η ηλεκτρική τροφοδοσία, 
4. Οι πίνακες - ερμάρια, κατασκευές τοποθέτησης του εξοπλισμού, 
5. Η αντικεραυνική προστασία των αυτοματισμών με διατάξεις προστασίας τύπου 3,  
6. Όλες οι απαραίτητες καλωδιώσεις με τα περιφερειακά (π.χ. καλωδιώσεις διασύνδεσης με 
αισθητήρια μέτρησης και μετάδοσης πίεσης, αισθητήρια μέτρησης και μετάδοσης στάθμης δεξαμενών 
αναρρόφησης, θερμίστορς κινητήρων, αισθητηρίων στάθμης αεροφυλακίων, κομβία εκτάκτου 
ανάγκης, κλπ), με τις αντίστοιχες ανεξάρτητες εσχάρες ή σκάλες και προστατευτικές σωληνώσεις 
όδευσης των καλωδιώσεων με τα απαραίτητα μικροϋλικά και ειδικά τεμάχια, 
7. Οι καλωδιώσεις ηλεκτρικών πινάκων για τη διαμόρφωση των αυτοματισμών. 
8. Τα τοπικά χειριστήρια αντλητικών συγκροτημάτων επί των όψεων των ηλεκτρικών πινάκων για την 
αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία, όπως μεταγωγικοί διακόπτες, μπουτόν με επαναφορά, 
ενδεικτικές λυχνίες, κομβία εκτάκτου ανάγκης επί των όψεων και επιπροσθέτως πλησίον του κάθε 
αντλητικού συγκροτήματος, 
9. Τα απαραίτητα βοηθητικά ρελέ υλοποίησης του αυτοματισμού, χρονικά ρελέ, οι βοηθητικές επαφές 
και οι ενδεικτικές λυχνίες κατάστασης 
10. Τα όργανα μέτρησης στάθμης δεξαμενών αναρρόφησης και στάθμης νερού αεροφυλακίων, 
προμήθεια και εγκατάσταση 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών 
και μικροϋλικών, επί τόπου του έργου στη τελική θέση εγκατάστασης ή σε θέσεις προσωρινής 
αποθήκευσης, εργασίες εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται όλες οι συνδεσμολογίες και η καλωδίωση 
του παραπάνω εξοπλισμού με τα περιφερειακά όργανα και συσκευές, για την επίτευξη του 
αυτοματισμού και των εξαρτήσεων τους, κλεμμοσειρές, ηλεκτρονόμοι, όργανα στάθμεων, οι 
καλωδιώσεις εσωτερικών συνδεσμολογιών, εσχάρες ή σκάλες και σωληνώσεις καλωδίων 
αυτοματισμού, διατάξεις ένδειξης και χειρισμών, μικροδιακόπτες, διακόπτες, βοηθητικά ρελέ, 
ενδεικτικές λυχνίες, μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες και μικροϋλικά πλήρους εγκατάστασης καθώς και 
όλες οι εργασίες διαμόρφωσης  των πινάκων - ερμαρίων ελέγχου - αυτοματισμού. Περιλαμβάνονται οι 
δαπάνες για την απόδοση αναλυτικών κατασκευαστικών σχεδίων του αυτοματισμού του συστήματος, 
οι δοκιμές του συστήματος και η εκπαίδευση του προσωπικού. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω 
καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών  προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
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σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών για την πλήρη, ολοκληρωμένη και ορθή εκτέλεσης του 
αυτοματισμού.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 15.405,20      
 

A.T.: 080  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8843.8.8.20  

Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως ιστάμενου τύπου, 
επιθεωρούμενο από μπροστά,  διαστάσεων 80 x 80 x 200 cm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Πεδίο ηλεκτρικού πίνακα χαμηλής τάσεως ιστάμενου τύπου ανεξάρτητο ή συναρμολογημένο με 
άλλα πεδία, από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ πάχους τουλάχιστον 1,5 mm και μορφοσίδηρο με τις 
απαραίτητες υποδοχές και στηρίγματα στηρίξεως των ζυγών, με τους ζυγούς, τους ακροδέκτες, την 
καλωδίωση της εσωτερικής συνδεσμολογίας του πίνακα, τις πινακίδες ενδείξεων των οργάνων του, 
τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα και δύο στρώσεις εψημμένου 
βερνικοχρώματος, τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά και την απαιτούμενη εργασία κατασκευής, 
συνδεσμολογίας, εγκαταστάσεως κλπ γιά την παράδοση του πεδίου σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 971,77      
 

A.T.: 081  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8800.1.1.11  

Ρυθμιστής στροφών ονομαστικής ισχύος (εξόδου) 400kVA, 400V, IP42.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ρυθμιστής στροφών για απαιτήσεις αντλητικού συγκροτήματος με κινητήρα βραχυκυκλωμένου 
δρομέα για την μεταβολή των στροφών του από 0-100%, κατάλληλος για απ' ευθείας σύνδεση με 
ασφάλειες (εφόσον απαιτούνται) και διακόπτη απομόνωσης της γραμμής παροχής ή άλλο μέσω 
προστασίας αναλόγου της ισχύος του ρυθμιστή, αερόψυκτος περιλαμβανομένων των πεδίων 
τοποθέτησης με τα ανοίγματα αερισμού και τους επιπλέον ανεμιστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας 
αέρα για την ψύξη τους. Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου μέχρι 
την τελική θέση εγκατάτσασης και εγκατάσταση σε κανονική και πλήρη λειτουργία με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά και τις δοκιμές κανονικής και πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω 
καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών. Περιλαμβάνονται επίσης η έκδοση των οποιωνδήποτε εντύπων, 
σχεδίων και εγχειριδίων απαιτούνται,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 27.512,08      
 

A.T.: 082  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8800.1.1.10  

Ρυθμιστής στροφών ονομαστικής ισχύος (εξόδου) 315kVA, 400V, IP42.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
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      Ρυθμιστής στροφών για απαιτήσεις αντλητικού συγκροτήματος με κινητήρα βραχυκυκλωμένου 
δρομέα για την μεταβολή των στροφών του από 0-100%, κατάλληλος για απ' ευθείας σύνδεση με 
ασφάλειες (εφόσον απαιτούνται) και διακόπτη απομόνωσης της γραμμής παροχής ή άλλο μέσω 
προστασίας αναλόγου της ισχύος του ρυθμιστή, αερόψυκτος περιλαμβανομένων των πεδίων 
τοποθέτησης με τα ανοίγματα αερισμού και τους επιπλέον ανεμιστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας 
αέρα για την ψύξη τους. Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου μέχρι 
την τελική θέση εγκατάτσασης και εγκατάσταση σε κανονική και πλήρη λειτουργία με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά και τις δοκιμές κανονικής και πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω 
καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών. Περιλαμβάνονται επίσης η έκδοση των οποιωνδήποτε εντύπων, 
σχεδίων και εγχειριδίων απαιτούνται,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 24.275,24      
 

A.T.: 083  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8800.1.2.3  

Ρυθμιστής στροφών ονομαστικής ισχύος (εξόδου) 9kVA, 400V, IP21.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ρυθμιστής στροφών για απαιτήσεις αντλητικού συγκροτήματος με κινητήρα βραχυκυκλωμένου 
δρομέα για την μεταβολή των στροφών του από 0-100%, κατάλληλος για απ' ευθείας σύνδεση με 
ασφάλειες (εφόσον απαιτούνται) και διακόπτη απομόνωσης της γραμμής παροχής ή άλλο μέσω 
προστασίας αναλόγου της ισχύος του ρυθμιστή, αερόψυκτος περιλαμβανομένων των πεδίων 
τοποθέτησης με τα ανοίγματα αερισμού και τους επιπλέον ανεμιστήρες βεβιασμένης κυκλοφορίας 
αέρα για την ψύξη τους. Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου μέχρι 
την τελική θέση εγκατάτσασης και εγκατάσταση σε κανονική και πλήρη λειτουργία με όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά και τις δοκιμές κανονικής και πλήρους λειτουργίας. Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω 
καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών και θα εκτελεσθούν 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών. Περιλαμβάνονται επίσης η έκδοση των οποιωνδήποτε εντύπων, 
σχεδίων και εγχειριδίων απαιτούνται,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1250,63      
 

A.T.: 084  
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ8904.1.1.23  

Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και 
μαγνητική προστασία τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικού 
ρεύματος 3200 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία, με τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή παραλαβή από τις αποθήκες της υπηρεσίας, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία 
εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις 
δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 91,77      
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A.T.: 085  
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ8904.1.1.16  

Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και 
μαγνητική προστασία τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικού 
ρεύματος 630 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία, με τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή παραλαβή από τις αποθήκες της υπηρεσίας, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία 
εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις 
δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 36,71      
 

A.T.: 086  
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ8904.1.1.15  

Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και 
μαγνητική προστασία τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικού 
ρεύματος 400 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία, με τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή παραλαβή από τις αποθήκες της υπηρεσίας, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία 
εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις 
δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 36,71      
 

A.T.: 087  
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ8904.1.1.12  

Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και 
μαγνητική προστασία τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικού 
ρεύματος 200 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία, με τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή παραλαβή από τις αποθήκες της υπηρεσίας, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία 
εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις 
δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,54      
 

A.T.: 088  
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ΑΤΗΕ 
ΝΧ8904.1.1.11  

Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και 
μαγνητική προστασία τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικού 
ρεύματος 160 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Τοποθέτηση αυτόματου διακόπτη ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία, με τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή παραλαβή από τις αποθήκες της υπηρεσίας, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία 
εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις 
δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,03      
 

A.T.: 089  
 
ΑΤΗΕ 
ΝΧ8921.1.1.14  

Τοποθέτηση αμπερομέτρου αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον 
μετασχηματιστή εντάσεως Διαστάσεων 96 Χ 96 mm σχέσεως 
μετασχηματισμού 2000 / 5 Α  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Τοποθέτηση αμπερομέτρου αντίστοιχης περιοχής ενδείξεως με τον μετασχηματιστή εντάσεως 
κλάσεως ακριβείας 0,5% κινητού σιδήρου με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως στον 
πίνακα πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο, δηλαδή παραλαβή από τις αποθήκες της 
υπηρεσίας, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, εγκατάσταση, εργασία 
συνδεσμολογήσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,35      
 

A.T.: 090  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8904.1.1.16  

Αυτόματος διακόπτης ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική 
προστασία, τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 630 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51  100,00%  

 
      Αυτόματος διακόπτης ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία, με τα απαραίτητα 
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του 
έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα 
πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 643,61      
 

A.T.: 091  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8904.1.1.7  

Αυτόματος διακόπτης ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική 
προστασία, τριπολικός, κλειστού τύπου, ονομαστικού ρεύματος 63 Α.  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51  100,00%  
 
      Αυτόματος διακόπτης ισχύος με ρυθμιζόμενη θερμική και μαγνητική προστασία, με τα απαραίτητα 
υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του 
έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα 
πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 105,05      
 

A.T.: 092  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8905.1.2.13  

Αυτόματος τριπολικός διακόπτης ισχύος με τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά συνδέσεως, προστασίας κινητήρων με μαγνητική και 
ρυθμιζόμενη θερμική προστασία, ισχύος κινητήρα 5,5 kW.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 51  100,00%  

 
      Αυτόματος διακόπτης ισχύος με τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές, με ενσωματωμένη βοηθητική επαφή, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου 
του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και εργασία εγκαταστάσεως, συναρμολογήσεως σε πίνακα 
πλήρως κατασκευασμένο στο εργαστάσιο και τις δοκιμές, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 43,66      
 

A.T.: 093  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8900.1.2.11  

Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης πλήρης Αστέρα-Τριγώνου, με 
χρονική ρύθμιση, χωρίς θερμικά, εντάσεως έως 3Χ400 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης πλήρης Αστέρα-Τριγώνου  με μικροϋλικά συνδέσεως και 
εγκατάστασης, γιά χωνευτή εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, 
πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου με τα 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ενός διακόπτου    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2.382,75      
 

A.T.: 094  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8900.1.2.10  

Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης πλήρης Αστέρα-Τριγώνου, με 
χρονική ρύθμιση, χωρίς θερμικά, εντάσεως έως 3Χ200 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης πλήρης Αστέρα-Τριγώνου  με μικροϋλικά συνδέσεως και 
εγκατάστασης, γιά χωνευτή εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, 
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πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου με τα 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ενός διακόπτου    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1.379,61      
 

A.T.: 095  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8900.1.2.9  

Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης πλήρης Αστέρα-Τριγώνου, με 
χρονική ρύθμιση, χωρίς θερμικά, εντάσεως έως 3Χ100 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης πλήρης Αστέρα-Τριγώνου  με μικροϋλικά συνδέσεως και 
εγκατάστασης, γιά χωνευτή εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, 
πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου με τα 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ενός διακόπτου    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 612,30      
 

A.T.: 096  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8900.1.2.1  

Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης πλήρης Αστέρα-Τριγώνου, με 
χρονική ρύθμιση, χωρίς θερμικά, εντάσεως έως 3Χ6 Α.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Τριπολικός τηλεχειριζόμενος διακόπτης πλήρης Αστέρα-Τριγώνου  με μικροϋλικά συνδέσεως και 
εγκατάστασης, γιά χωνευτή εγκατάσταση σε μεταλλικό πίνακα ή μέσα σε χυτοσιδηρούν κιβώτιο, 
πλήρως κατασκευασμένο στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση διακόπτου με τα 
μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως, ενός διακόπτου    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 75,96      
 

A.T.: 097  
 
ΑΤΗΕ 8894.1.10  Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος 

γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου Εντάσεως 630 Α 
και έως 6 βοηθητικών επαφών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53  100,00%  

 
      Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε 
πίνακα τύπου ερμαρίου πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία  Εντάσεως 630 Α και έως 6 βοηθητικών επαφών  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1.478,68      
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A.T.: 098  
 
ΑΤΗΕ 8894.1.9  Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος 

γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου Εντάσεως 400 Α 
και έως 6 βοηθητικών επαφών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53  100,00%  

 
      Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε 
πίνακα τύπου ερμαρίου πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία  Εντάσεως 400 Α και έως 6 βοηθητικών επαφών  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 787,14      
 

A.T.: 099  
 
ΑΤΗΕ 8894.1.7  Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος 

γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου Εντάσεως 170 Α 
και έως 6 βοηθητικών επαφών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53  100,00%  

 
      Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε 
πίνακα τύπου ερμαρίου πλήρως κατασκευασμένος στο εργοστάσιο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία  Εντάσεως 170 Α και έως 6 βοηθητικών επαφών  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 315,96      
 

A.T.: 100  
 
ΑΤΗΕ 
Ν9344.1.1.1  

Ωρομετρητής, οριζόντιας ανάγνωσης, ηλεκτρομηχανικής λειτουργίας.  

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 53  100,00%  
 
      Ωρομετρητής , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και σύνδεση στον πίνακα σε κατάσταση πλήρους 
λειτουργίας,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 41,16      
 

A.T.: 101  
 
ΑΤΗΕ 8915.2.5  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
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καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τριπολικός Εντάσεως 25 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,37      
 

A.T.: 102  
 
ΑΤΗΕ 8915.2.3  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS τριπολικός Εντάσεως 16 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
τριπολικός Εντάσεως 16 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,38      
 

A.T.: 103  
 
ΑΤΗΕ 8915.1.2  Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου 

WL-SIEMENS μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  
 
      Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS κατάλληλος 
γιά τοποθέτηση μέσα σε μεταλλικό πίνακα διανομής με την ανάλογη δαπάνη γιά αγωγούς εσωτερικής 
συνδεσμολογίας, γιά κάθε φύσεως μονωτικά στηρίγματα και λοιπές εσωτερικές διατάξεις του πίνακα 
καθώς και βοηθητικά υλικά και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους τοποθετήσεως στον πίνακα  
μονοπολικός Εντάσεως 10 Α  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,09      
 

A.T.: 104  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8919.1.2.1  

Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων κατάλληλο για ηλεκτρικά 
δίκτυα χαμηλής τάσης 230/400V, για παροχή πρωτεύουσας και 
δευτερεύουσας προστασίας, διάταξης 3L-N+1N-PE  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Σύστημα απαγωγών κρουστικών υπερτάσεων, κατάλληλο για ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλής τάσης 
230/400V, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης γιά τοποθέτηση σε πίνακα διανομής,  μετά των 
απαραιτήτων καλωδίων σύνδεσης, ασφαλειών προστασίας (π.χ. αυτόματες ασφάλειες), υλικών και 
μικρουλικών εγκατάστασης και σύνδεσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία 
εγκατάστασης, συναρμολόγησης και γείωσης με όλα τα υλικά, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία,    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  
ΛΕΠΤΑ  

  

 (Αριθμητικώς): 775,86      
 

A.T.: 105  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8916.1.1.1  

Ψηφιακό πολυόργανο ράγας ή πόρτας μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, 
με τους απαραίτητους μετασχηματιστές μέτρησης και ασφάλειες, 
διαστάσεων 96mm x 96mm.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 55  100,00%  

 
      Ψηφιακό πολυόργανο ράγας ή πόρτας μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών, με τους απαραίτητους 
μετασχηματιστές μέτρησης και ασφαλειοδιακόπτη με ασφάλειες ηλεκτρικής παροχής, κατάλληλος για 
τοποθέτηση σε πίνακα διανομής μετά των απαραιτήτων υλικών και μικρουλικών εγκατάστασης καί 
συνδέσης, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, καθώς και εργασία εγκατάστασης, συναρμολόγησης καί 
ρύθμισης, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 325,86      
 

A.T.: 106  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8924.1.1.1  

Ενδεικτική λυχνία τάσεως λειτουργίας για τοποθέτηση σε πίνακες 
τάσης λειτουργίας 230 V με ενδεικτικό LED, Φ22, IP66.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 56  100,00%  

 
      Ενδεικτική λυχνία τάσεως λειτουργίας για τοποθέτηση σε πίνακες, με τα υλικά και μικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως και την εργασία, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 8,60      
 

A.T.: 107  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8957.3.6.150  

Διάταξη βελτίωσης συντελεστού ισχύος με πυκνωτές, ονομαστικής 
τάσης 500V, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, τριφασικής λειτουργίας, 
έξι βαθμίδων, ισχύος 150 kVAR.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Διάταξη βελτίωσης συντελεστού ισχύος με πυκνωτές, ονομαστικής τάσης 500V, 50 περιόδων ανά 
δευτερόλεπτο, με όλα τα όργανα για την αυτόματη ζεύξη και απόζευξη τους ανάλογα με τις ανάγκες 
της άεργης ισχύος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ρυθμιστή, με τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή τριφασικής 
λειτουργίας, τον γενικό διακόπτη, τις ασφάλειες, τους διακόπτες, τους ηλεκτρονόμους, τους 
μετασχηματιστές μέτρησης και άθροισης και όλα τα στοιχεία ελέγχου και προστασίας της διάταξης. 
Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγμένα σε εργασία, πλήρη 
εγκατάσταση και σύνδεση με τα απαραίτητα καλώδια, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και στα σχέδια της μελέτης και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  

ΛΕΠΤΑ  
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 (Αριθμητικώς): 3.190,26      
 

A.T.: 108  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8957.3.10.250  

Διάταξη βελτίωσης συντελεστού ισχύος με πυκνωτές, ονομαστικής 
τάσης 500V, 50 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, τριφασικής λειτουργίας, 
δέκα βαθμίδων, ισχύος 250 kVAR.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Διάταξη βελτίωσης συντελεστού ισχύος με πυκνωτές, ονομαστικής τάσης 500V, 50 περιόδων ανά 
δευτερόλεπτο, με όλα τα όργανα για την αυτόματη ζεύξη και απόζευξη τους ανάλογα με τις ανάγκες 
της άεργης ισχύος με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ρυθμιστή, με τον ηλεκτρονικό ρυθμιστή τριφασικής 
λειτουργίας, τον γενικό διακόπτη, τις ασφάλειες, τους διακόπτες, τους ηλεκτρονόμους, τους 
μετασχηματιστές μέτρησης και άθροισης και όλα τα στοιχεία ελέγχου και προστασίας της διάταξης. 
Δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου, ανηγμένα σε εργασία, πλήρη 
εγκατάσταση και σύνδεση με τα απαραίτητα καλώδια, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο Τεύχος των Τεχνικών 
Προδιαγραφών και στα σχέδια της μελέτης και θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 5.317,10      
 

A.T.: 109  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8774.2.1.6  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης Μονοπολικό - Διατομής 1 x 16 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,43      
 

A.T.: 110  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8774.2.1.7  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης Μονοπολικό - Διατομής 1 x 25 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 



Σελίδα 60 από 66 
 

εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,88      
 

A.T.: 111  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8774.2.1.11  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης Μονοπολικό - Διατομής 1 x 95 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,85      
 

A.T.: 112  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8774.2.1.14  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης Μονοπολικό - Διατομής 1 x 185 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,18      
 

A.T.: 113  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8774.2.3.1  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 1,5 mm².  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1,91      
 

A.T.: 114  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8774.2.3.2  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 2,5 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,29      
 

A.T.: 115  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8774.2.3.8  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 35 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 16,34      
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A.T.: 116  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8774.2.3.9  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 50 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,49      
 

A.T.: 117  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8774.2.3.11  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τριπολικό διατομής 3 x 95 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 40,85      
 

A.T.: 118  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8774.2.5.2  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης τετραπολικό διατομής 4 x 2,5 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
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πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 2,67      
 

A.T.: 119  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8774.2.6.2  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 2,5 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 3,39      
 

A.T.: 120  
 
ΑΤΗΕ  
Ν8774.2.6.4  

Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή 
καναλιών, με αναλογία, σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου 
διακλάδωσης πενταπολικό διατομής 5 x 6 mm².  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  

 
      Καλώδιο τύπου E1VV (ΝΥΥ) ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία, 
σωλήνωσης, εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 
ανηγμένα σε εργασία και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, 
τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και 
εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση 
και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και 
πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία 
της αναλογούσας σωλήνωσης και εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης,    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,35      
 

A.T.: 121  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8778.2.3.11  

Καλώδιο τύπου ΝΥCΥ ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, 
με αναλογία σωλήνωσης, εσχάρας ή σκάλας, κυτίου διακλάδωσης 
Τριπολικό Διατομής 3 x 95/50 mm² με συγκεντρικό αγωγό.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
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      Καλώδιο τύπου ΝΥCΥ ορατό επί εσχαρών, εντός σωλήνων ή καναλιών, με αναλογία σωλήνωσης, 
εσχάρας, κυτίου διακλάδωσης, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά ανηγμένα σε εργασία 
και εγκατάσταση υλικών και μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, 
πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά ειδικά στηρίγματα) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων 
και οπών διέλευσης σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του 
(στα κυτία και εξαρτήματα της εγκατάστασης), εργασία δοκιμών και πλήρους εγκατάστασης καλωδίου, 
παραδοτέου σε κανονική λειτουργία, με το κόστος και την εργασία της αναλογούσας σωλήνωσης και 
εσχάρας ή σκάλας όδευσης και κυτίου διακλάδωσης    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,39      
 

A.T.: 122  
 
ΑΤΗΕ  
Ν9499.1.6  

Αποξήλωση μετά προσοχής υφιστάμενης ηλεκτρολογικής και 
μηχανολογικής εγκατάστασης αντλιοστασίων. Αντλιοστασίου ζωνών 
άρδευσης 1 έως 4 και αντλιοστασίου υδροληψίας.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2275  100,00%  

 
      Αποξήλωση μετά προσοχής υφιστάμενης ηλεκτρολογικής και μηχανολογικής εγκατάστασης 
αντλιοστασίου σύμφωνα με τη μελέτη, δηλαδή διακοπή της τροφοδοσίας και αποξήλωση των 
ηλεκτρικών πινάκων  ισχύος και αυτοματισμού και όλου του υλικού προστασίας, ένδειξης, 
αυτοματισμού, χειρισμού, των καλωδίων, των εσχαρών, των προστατευτικών σωληνώσεων, όπως 
επίσης αποξήλωση των προς αντικατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, αντλιών ή/και κινητήρων, 
χαλυβδοσωλήνων, ειδικών τεμαχίων σωληνώσεων, φλαντζών, τεμαχίων εξαρμώσεως, δικλείδων, 
οργάνων και γενικότερα και ό,τι άλλου απαιτείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η εγκατάσταση του 
νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Περιλαμβάνεται επίσης η αποκατάσταση οπών  και ζημιών 
που είναι δυνατόν να προκύψουν κατά την αποξήλωση, ο κανονισμός και η ανακατασκευή - επέκταση 
με υλικά των βάσεων έδρασης των νέων αντλητικών συγκροτημάτων, αντλιών ή/και κινητήρων, η 
συντήρηση, αποκατάσταση, εναλλαγή εξοπλισμού μεταξύ των αντλητικών συγκροτημάτων, αντλιών 
ή/και κινητήρων ώστε ο παραμένων τελικά εξοπλισμός να είναι απολύτως λειτουργικός, 
αντικατάσταση όλων των ρουλεμάν και των ελαστικών παρεμβυσμάτων ελαστικών συνδέσμων 
σύζευξης (κόμπλερ) και εν συνεχεία ευθυγράμμιση σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις, όπως και οι 
εργασίες συγκομιδής, μεταφοράς με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και γερανούς ανα παιτηθεί και 
απόρριψης σε εγκεκριμένους χώρους ή αποθήκευσης - παράδοσης των αποξηλωμένων υλικών σε 
αποθηκευτικούς χώρους που θα καθοριστούν σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας αρχής.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 4.405,20      
 

A.T.: 123  
 
ΑΤΗΕ  
Ν9246.10.2  

Κεντρικός σταθμός διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας 
και τηλεχειρισμών υδροληψιών άρδευσης και διαχείρισης λειτουργίας 
αρδευτικού δικτύου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Κεντρικός σταθμός διαχείρισης, ελέγχου, παρακολούθησης λειτουργίας και τηλεχειρισμών 
υδροληψιών άρδευσης και διαχείρισης λειτουργίας αρδευτικού δικτύου, πλήρης, αποτελούμενο από 
τον απαιτούμενο αριθμό υποσυστημάτων για την πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την 
τεχνική έκθεση, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση, μεταφορά όλου του απαραίτητου εξοπλισμού, υλικών και μικροϋλικών επί τόπου 
του έργου στην τελική θέση εγκατάστασης, εργασίες εγκατάστασης, προμήθειας και προγραμματισμού 
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του απαραίτητου λογισμικού, λειτουργικών δοκιμών και συνδέσεων για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Περιλαμβάνονται ο απαραίτητος εξοπλισμός σε server και περιφερειακές συσκευές (οθόνη TFT 27’’, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτές, ηχεία, κάρτες γραφικών, ήχου, κάρτες επικοινωνίας), SMTP server, 
μονάδα GSM/GPRS, λογισμικό τηλεδιαχείρισης λειτουργίας υδροληψιών, εποπτικού ελέγχου της 
λειτουργίας (SCADA), λογισμικό ERP χρεώσεων καταναλωτών άρδευσης,, λογισμικό τηλεδιαχείρισης 
σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας των υδροληψιών με αποστολή αυτόματων μηνυμάτων προς 
τους καναλωτές και τον διαχειριστή του συστήματος, με τις απαραίτητες άδειες όλων των παραπάνω 
χρησιμοποιούμενων λογισμικών, καλώδια συνδεσμολογίας και άλλα μικροϋλικά του συνολικού 
συστήματος διαχείρισης και αυτοματισμού και οτιδήποτε άλλο υλικό είναι απαραίτητο για την 
συναρμολόγηση και θέση σε λειτουργία της μονάδας του κεντρικού σταθμού ελέγχου. 
Περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες εγκατάστασης, διαμόρφωσης, δοκιμών και θέσης σε λειτουργία του 
κεντρικού σταθμού διαχείρισης και ελέγχου σύμφωνα με τα παραπάνω. Περιλαμβάνει επίσης 
οτιδήποτε αναφέρεται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις αυτού.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ 

ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 12.836,80      
 

A.T.: 124  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.1.2  Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας με χρήση 
ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος (συρματοκοπή, 
δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6082.1  100,00%  

 
      Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο 
απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 ''Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα'', με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων 
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο 
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την 
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα 
προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 80,69  [*] (80+0,69)  
 

A.T.: 125  
 
ΑΤΗΕ 
Ν8820.3.2.355  

Ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα πλήρως εγκατεστημένος 
και συνδενδεμένος με τη αντλία και τα ηλεκτρικά δίκτυα. Κινητήρας 
κοίλου άξονα, κατακόρυφης τοποθέτησης για αντλίες βαθέων φρεάτων, 
ονομαστικής ισχύος κινητήρα 355 kW, IP55, 400V AC, 50Hz, 
τετραπολικός 1450 στρ.  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 81  100,00%  

      Ηλεκτροκινητήρας βραχυκυκλωμένου δρομέα πλήρως εγκατεστημένος και συνδεδεμένος με τη 
αντλία και τα ηλεκτρικά δίκτυα, με τά ρουλεμάν, λίπανση ρουλεμάν με λάδι, βαρέους τύπου ωστικά 
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έδρανα στην άνω πλευρά για τη σύνδεση με την αντλία, κλάσης μόνωσης F, αύξησης θερμοκρασίας 
80°C, προστασία περιέλιξης PTC, με διάταξη προστασίας αλλαγής φοράς περιστροφής, δηλαδή 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου, εργασία εγκατάστασης και δοκιμών παραδοτέος 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία με μικροϋλικά σύνδεσης και εγκατάστασης. Περιλαμβάνονται όλα τα 
παραπάνω καθώς και όλα όσα αναφέρονται στο τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών και θα 
εκτελεσθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις αυτών. Περιλαμβάνονται επίσης η έκδοση των οποιωνδήποτε 
εντύπων, σχεδίων και εγχειριδίων απαιτούνται. 
 
Ηλεκτροκινητήρας οριζόντιος, ασύγχρονος, τριφασικός, βραχυκυκλωμένου δρομέως, ονομ. ισχύος 
50PS, 1500 στροφών, προστασίας P33 μετά του ελαστικού συνδέσμου για την σύνδεση με την αντλία, 
του θερμίστορος, μετά των υλικών και μικρουλικών συνδέσεως, ήτοι προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, 
μεταφορά επί τόπου του έργου, εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20.008,40      
 
 

      
 
 

 
ΓΡΕΒΕΝΑ, 25/5/2021 

 
 
 
     Oι Συντάξαντες                                                                        ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
                                                                                                   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
                                                                                  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΛΑΣ 
Μηχανολόγος Μηχανικός 
                                                                                                     
                                                                                                   ΖΙΩΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                                                 Πολιτικός Μηχανικός 
 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 
Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
Με την απόφαση Α.Π. οικ. 62402/11-4-2019 της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Γρεβενών 
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