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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
  

 
 

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και 
λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες 
εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην 
Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η 
δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή 
οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους 
φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, 
ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας 
ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη 
διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.  

1.3.1 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των 
υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματουμένων και μή, που είναι αναγκαία για 
την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες 
φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους 
μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και 
μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων 
υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν σύμφωνα με την 
ΕΣΥ και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.2 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον 
τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.3 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, 
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τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, 
τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση 
γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης. 

1.3.4 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 
καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από 
την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.6   Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία 
εργοταξιακού εργαστηρίου, τη μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων 
και δοκιμών είτε στο εργαστήριο του αναδόχου είτε σε άλλο εγκεκριμένο ή κρατικό 
εργαστήριο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους όρους δημοπράτησης. 

 
1.3.7  Οι δαπάνες πλήρους εγκατάστασης και λειτουργίας της μονάδας παραγωγής 

προκατασκευασμένων στοιχείων στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων των 
δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών 
έργων, εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων, μετά των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 
μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής 
ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών 
απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα 
με τους περιβαλλοντικούς και λοιπούς συμβατικούς  όρους (ανεξάρτητα αν οι 
εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε ιδιωτικούς 
χώρους που ήθελε μισθώσει ο Ανάδοχος για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί 
προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της 
παρούσας σύμβασης). 

  1.3.8   Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις εργαζόμενου προσωπικού, μεταφορών, 
μεταφορικών μέσων, μηχανημάτων, εγκαταστάσεων κλπ. καθώς και όλες οι άλλες 
ασφαλίσεις, που αναφέρονται ιδιαίτερα στους όρους δημοπράτησης του έργου. 

 

1.3.9. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων 
ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες  ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται στα άλλα τεύχη 
δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους 
«δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων,  
εργασία, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και 
λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις 
οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η 
αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, 
η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση 
τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για 
οποιαδήποτε αιτία,η κάθε είδους σταλία τους εφόσον δεν οφείλονται σε 
υπαιτιότητα του κυρίου του έργου η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν 
απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα 
απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για 
την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου 
των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την 
αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε 
άλλη αιτία . 
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1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 
ενσωμάτωσης, με τις τυχόν προσωρινές αποθέσεις και πλάγιες μεταφορές, κάθε 
είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων, που η 
μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα και αναφέρεται ρητά στα οικεία άρθρα του 
παρόντος, μαζί με την εργασία πλύσεως ή εμπλουτισμού, που τυχόν θα απαιτηθεί 
για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισμών, που ισχύουν σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς 
και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.13. Οι δαπάνες από επιβεβλημένες καθυστερήσεις, μειωμένες αποδόσεις και 
μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού, που είναι πιθανόν να προκύψουν 
από τυχόν εμπόδια στο χώρο του έργου (όπως αρχαιολογικά ευρήματα, μη 
παράδοση περιορισμένης έκτασης περιοχών του έργου, που απαλλοτριώθηκαν, 
δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.), από πιθανές παρεμβάσεις, που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι 
για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ. Δ.Ε.Η, κλπ.), από την ανάγκη κατασκευής 
του έργου κατά φάσεις λόγω των παραπάνω εμποδίων, από τις αναγκαίες 
μετρήσεις (τοπογραφικές, γεωτεχνικές κ.α.), ελέγχους και λοιπές υποχρεώσεις του 
αναδόχου, όπως αυτές προβλέπονται από το σύνολο των συμβατικών τευχών είτε 
αυτές αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένες στα Γ.Ε. ή σε άλλα άρθρα του 
τιμολογίου καθώς και λόγω των δυσχερειών, που θα προκύψουν από την 
εξασφάλιση της κυκλοφορίας (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης 
του κοινού γενικά) ή ακόμα και από προσωρινές περιοδικές ή και μόνιμες αλλαγές 
των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην ευρύτερη περιοχή του έργου από 
οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, βλάβες σε άλλα έργα κλπ.). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων 
ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και 
λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις 
γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, 
πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου και εγκατάστασης των 
χωροσταθμικών αφετηριών (REPERS) που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών, εκτός αν αλλιώς ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες για τη σύνταξη 
μελετών εφαρμογής, κατασκευαστικών σχεδίων και μελετών συναρμογής με τις 
συνθήκες κατασκευής για την ακριβή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες ανίχνευσης, 
εντοπισμού καθώς και οι σχετικές μελέτες αντιμετώπισης των εμποδίων που θα 
συναντηθούν στο χώρο εκτέλεσης του έργου, όπως θεμέλια, υδάτινοι ορίζοντες, 
δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην 
Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δημοπράτησης του έργου και για όλα τα έργα, 
που κατασκευάζονται στα πλαίσια της παρούσας σύμβασης. Οι δαπάνες 
σύνταξης και παραγωγής Μητρώου Έργου, Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας του 
Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
παρουσιαστούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από 
κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των 
επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα υποβληθούν  για αρμόδιο 
έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις 
και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους,σε ψηφιακή μορφή,σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων 
οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου 
συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης 
κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’. 
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1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές 
τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και 
εμποδίων, καθώς εφόσον αυτό ρητά προβλέπεται στα συμβατικά τεύχη και οι 
εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους 
συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του 
Τιμολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων , για την αντιμετώπιση όλων των 
επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά 
στα άρθρα του Τιμολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση 
πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο 
σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου 
καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 
εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου 
καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια  σύμφωνα 
με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.3.22 Οι δαπάνες για  χρήση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας,  κατοχυρωμένων 
μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την 
έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23  Οι δαπάνες για τη δημιουργία, οιωνδήποτε προσβάσεων και προσπελάσεων στα 
διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά 
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο 
εργασιών, περιλαμβανομένων των δαπανών τήρησης των περιβαλλοντικών όρων 
και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους καθώς και την 
περιβαλλοντική αποκατάσταση του χώρου (προσβάσεων, προσπελάσεων, 
δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας 
για διατήρησή τους . 

1.3.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς και αποζημίωσης 
κάθε είδους βλάβης ή μη συνήθους φθοράς που θα προκληθούν κατά την 
κατασκευή του έργου (περιλαμβανομένης της μεταφοράς υλικών) και θα 
οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 
υποδείξεων της Υπηρεσίας, των νομικών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα 
του Αναδόχου. 

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

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 
μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών για λογαριασμό του κυρίου του έργου, κάθε είδους 
εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Επιχειρήσεις,Πολεοδομία ή και τους 
Οργανισμούς Κοινής Ωφέλείας (Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται 
διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.28 Οι δαπάνες για την εξασφάλιση της συνεχούς λειτουργίας όσων δικτύων των 
Ο.Κ.Ω. διέρχονται εγκάρσια από το εύρος κατάληψης της οδού ή επηρεάζονται 
τοπικά από τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, καθώς και οι δαπάνες για άρση τυχόν 
προβλημάτων από την εκτέλεση των εργασιών, την αποκλειστική ευθύνη των 
οποίων θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, 
ο Ανάδοχος του έργου. 
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1.3.29  Οι δαπάνες μίσθωσης ή προσωρινής εξασφάλισης εδαφικής λωρίδας, 
κατασκευής, σήμανσης και συντήρησης των κάθε είδους εργοταξιακών οδών 
που απαιτούνται για την έντεχνη και ασφαλή εκτέλεση του έργου, οι δαπάνες 
εντοπισμού και εξεύρεσης αναγκαίων χώρων και εξασφάλισης σχετικών αδειών 
για την εναπόθεση προϊόντων ορυγμάτων, προϊόντων κατεδαφίσεων και 
πλεοναζόντων υλικών γενικότερα, οι δαπάνες εξασφάλισης των οδών 
προσπέλασής τους καθώς και οι δαπάνες για την τελική τους διαμόρφωση μετά 
την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα και με τους λοιπούς όρους 
δημοπράτησης. 

1.3.30   Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπονται στις τεχνικές προδιαγραφές, 
όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ευστάθειας 
ικριωμάτων, μελέτες εξυγίανσης εδάφους κλπ. όπως προβλέπεται στα τεύχη 
δημοπράτησης. 

1.3.31  Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος από την 
εγκατάσταση του Αναδόχου στο έργο μέχρι και την παραλαβή του έργου, τα οποία 
προβλέπονται στις σχετικές μελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά αναφέρονται στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.32 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως 
αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου. 

1.4              Στις τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το Όφελος 
(Ο.Ε.) και τα Γενικά ΄Έξοδα του αναδόχου (Γ.Ε.), τα οποία αφορούν στα πάσης φύσεως 
βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις του, όπως δαπάνες επιστασίας, σήμανσης εργοταξίων, 
φόρων, δασμών, ασφαλίστρων, τελών χαρτοσήμου, συμβολαίων, συμφωνητικών, 
αποδείξεων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, 
διοικητικών εξόδων, λειτουργίας γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα. 
 
Το ποσό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) και Όφελος του αναδόχου (Ο.Ε.), ανέρχεται συνολικά σε 
ποσοστό, δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, του προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου. 
 

 
1.5   Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) των λογαριασμών του αναδόχου επιβαρύνει τον 

Κύριο του Έργου. 
 
 
 
 
 

 
AT 1 
 
  Αρθρο 3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 

υπογείων    δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065 
 

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 
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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. 

 
3.15.01   Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

  Αριθμητικώς:      

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ENA  ΕΥΡΩ KAI EΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:     1,24 € 
 
 
 
 

ΑΤ 2 
 

  Αρθρο 3.15 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 
υπογείων    δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065 
 

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. 

 
  Αριθμητικώς:     
 

3.15.02   Σε βραχώδη εδάφη 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

     
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ KAI  ΔΕΚΑ    ΛΕΠΤΑ 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:     4,10 € 
 
  Αριθμητικώς:      

 
ΑΤ 3 
 
Αρθρο 5.07  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 
 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 

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

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

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ  ΕΥΡΩ  ΚΑΙ  ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:   19,60 € 

 
 
 
 
ΑΤ 4 
 
            Άρθρο Δ-1  ΤΟΜΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΟΠΤΗ 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 
 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’  
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 
 Ολογράφως:   ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
 Αριθμητικά:    1,00 € 
 
 
 
ΑΤ 5 
Άρθρο Δ-8  ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

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

• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως  
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• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

• η σταλία των μεταφορικών μέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 
 
Άρθρο Δ-8.1  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με 

χρήση κοινής ασφάλτου  
(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β.1) 

 
 

 

 Ολογράφως:  ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ  
 Αριθμητικά:   18,50 €                 

ΑΤ 6 
 
 
Αρθρο 4.01 ΣΧΕΤ. Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από 

οπλισμένο σκυρόδεμα. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1 
 

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. 
 
4.01.01   Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική 

σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
 

                 Ολογράφως:    ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ 

 Αριθμητικώς:    42,88 € 
 

 

 
 
AT  7 
Άρθρο 12.14 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 

τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
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Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 
12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων και 
ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον 
τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής 
διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής 
(ενιαίας εξώθησης -extrusion-, πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη 
εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την 
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: 
PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο 
Πρότυπο. 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ 
των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα 
αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών 
που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 
τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 
αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) 
ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

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

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

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά 
τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
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12.14.01 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
12201-2 

 
 
 
ΑΤ 7.1   12.14.01.07  Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

  Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.1  
 

Ολογράφως: ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ   
 
Αριθμητικώς:  10,10 € 
 
ΑΤ  7.2  12.14.01.08  Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6621.2  
 

 
Ολογράφως: ΕΝΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ  ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ   
 
Αριθμητικώς:  11,90 € 
 
 
 
ΑΤ  8   
 
     12.17.01  Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο,  ή 

χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).  
 

Κωδικός αναθεώρησης  ΥΔΡ 6623 
 

Ειδικά τεμάχια (καμπύλες, ταύ, συστολές, πώματα κλπ) από ελατό χυτοσίδηρο, ή χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση τους 
στό δίκτυο σωληνώσεως, χωρίς την αξία των τυχόν απαιτουμένων σωμάτων αγκυρώσεως 
 

Τα προσκομιζόμενα επί τόπου ειδικά τεμάχια από ελατό χυτοσίδηρο θα συνοδεύονται από 
πιστοποιητικό αναγνωρισμένου εργαστηρίου.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
 Αριθμητικώς:   2,60  

 
 
 
ΑΤ  9  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 
 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 Αριθμητικώς:  140,00 €  

 
 
 
ΑΤ 9.1 
 
Αρθρο 13.03  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές , με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας. 
 
13.03.01  Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  
 
 

 
13.03.01.03  ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΞΙ 
 Αριθμητικώς:  216,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
ΑΤ  9.2 
 
ΣΧΕΤ Αρθρο 13.03  Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές , με την προμήθεια, μεταφορά επί 

τόπου και πλήρη εγκατάσταση 
 
 

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

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλείδας. 
 
13.03.01  Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 

 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6651.1  
 
 

 
13.03.01.04  ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm 

 
 Ολογράφως:   ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 Αριθμητικώς:  250,00 € 
 
 
 
 
ΑΤ 10  ΣΧΕΤ 16.18.1 
 
  Σύνδεση νέου αγωγού  άρδευσης από οποιοδίποτε υλικό με χυτοσιδηρά δικλείδα ώστε να 
κατασκευασθούν ανεξάρτητες παροχές άρδευσης. 
Για διάμετρο  αγωγού Φ 75  mm, Φ 110  mm, Φ 125  mm 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6611.1* 30%+ΥΔΡ 6622.1*70% 
 

                      Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, αφού 
έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο. 
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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  ως εξής: 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΚΑΤΟΝ  ΠΕΝΗΝΤΑ  ΕΥΡΩ 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:     150,00 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
ΑΤ  11 
 
Αρθρο 13.10 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου 

 

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. 
 
 
13.10.01  ονομαστικής πίεσης 10 atm 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6653.1  
 
Ολογράφως:   ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ 
 Αριθμητικώς:  350,00 €  

           Αριθμητικώς:    
 
 
 
 
 
ΑΤ 12   ΣΧΕΤ Αρθρο 13.16  
 
Βαλβίδες αντεπιστροφής τύπου ελαστικής εμφράξεως   

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο βαλβίδας αντεπιστροφής τύπου 
ελαστικής εμφράξεως. 
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Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης και οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης.  
 

Οι βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών και έντυπα τεχνικής 
τεκμηρίωσης (διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες ρύθμισης και 
συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) βαλβίδας. 
 
 
13.16.01 DN  125 mm, ΡΝ 16 at   

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΗΛΜ 84 
 

 
Ολογράφως:   ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ  ΕΥΡΩ  
Αριθμητικώς:   300,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
AT 13 
 
Αρθρο 16.54  ΣΧΕΤ   Πυροσβεστικός κρουνός 
 
Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικού κρουνού . 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου στο δίκτυο . 

Κωδικός Αναθεώρησης:  ΥΔΡ 6630.1.1  
 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ : ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ 
 
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ:     600,00  € 
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