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1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα 

εκτελεσθεί το έργο, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δημοπράτησης που ορίζονται στη 

διακήρυξη. 

1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης 

εργασίας και ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη 

έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 

του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της 

μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 

 "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή 

διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την 

απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 

1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή 

διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο 

περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς 

φόρους κ.λπ. 

Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές 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.  
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1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με 

τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των 

μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του 

Τιμολογίου.  

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

μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών 

υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων 

Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής 

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

ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού 

(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών 

γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων 

κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί 

τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης 

γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης 

ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 

εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτούμενων ευκολιών, σύμφωνα με 

τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και 

απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες 

αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με 

τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

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

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 
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ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και 

προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον 

εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτούμενου χώρου, η 

κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση 

του απαιτούμενου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, 

οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των 

παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 

αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 

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

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

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

Δημόσιο 

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

έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 

συγκεκριμένου έργου. 

 

1.3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα 

μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές 

ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του 

Έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε 

κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών 

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

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

ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  
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1.3.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 

φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς 

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

χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την 

κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες 

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν 

απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 

βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, 

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

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

Κυρίου του Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή 

τους από το Έργο.  

Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που 

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

 

1.3.12 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, 

μηχανημάτων κ.λπ. 

1.3.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων 

και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα  

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

αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),  

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

(δ)  στην διενέργεια των απαιτούμενων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, 

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

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

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

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

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

βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
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1.3.14 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) 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. 

Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου 

και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός 

ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι 

δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου 

Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ). 

1.3.15 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 

επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

1.3.16 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν 

αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης 

κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε". 

1.3.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 

παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών 

διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών 

ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το 

περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.18 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του 

έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα 

εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του 

χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως 

στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

1.3.19 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 
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1.3.20 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 

διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί 

σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση 

αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 

κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 

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

Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

1.3.21 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 κλπ) 

που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, 

των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.22 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

1.3.23 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ. 

1.3.24 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες 

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

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.25 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση 

του Αναδόχου στο 'Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται 

στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται 

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά 

όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται 

στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου. 

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

1.3.28 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με 

τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
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1.4 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 

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%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό 

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

Προσφοράς του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

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

του Έργου. 

 

 

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  

2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων 

μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων βάσει αυτών επιμετρητικών 

σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας 

και των εκάστοτε οριζομένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, 

προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που 

υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον 

απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 

διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, 

επιμετρούμενης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας 

της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο. 
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2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος 

πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ 

ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόμενο ένός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται 

σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την 

ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους 

εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που 

περιλαμβάνεται στο Τιμολόγιο. 

2.1.6 Στη περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας με τον συνοπτικό πίνακα τιμών, υπερισχύουν 

οι όροι του παρόντος. 

 

2.2 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

2.2.1  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

Κατάταξη εδαφών ως προς την εκσκαψιμότητα 

 

Ως "χαλαρά εδάφη" χαρακτηρίζονται οι φυτικές γαίες, η ιλύς, η τύρφη και λοιπά εδάφη που 

έχουν προέλθει από επιχωματώσεις με ανομοιογενή υλικά.  

Ως "γαίες και ημίβραχος" χαρακτηρίζονται τα αργιλικά, αργιλοαμμώδη ή αμμοχαλικώδη 

υλικά, καθώς και μίγματα αυτών, οι μάργες, τα μετρίως τσιμεντωμένα (cemented) 

αμμοχάλικα, ο μαλακός, κατακερματισμένος ή αποσαθρωμένος βράχος, και γενικά τα εδάφη 

που μπορούν να εκσκαφθούν αποτελεσματικά με συνήθη εκσκαπτικά μηχανήματα 

(εκσκαφείς ή προωθητές), χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εκρηκτικών υλών ή 

κρουστικού εξοπλισμού. 

Ως "βράχος" χαρακτηρίζεται το συμπαγές πέτρωμα που δεν μπορεί να εκσκαφθεί εάν δεν 

χαλαρωθεί προηγουμένως με εκρηκτικές ύλες, διογκωτικά υλικά ή κρουστικό εξοπλισμό (λ.χ. 

αερόσφυρες ή υδραυλικές σφύρες). Στην κατηγορία του "βράχου" περιλαμβάνονται και 

μεμονωμένοι ογκόλιθοι μεγέθους πάνω από 0,50 m3. 

Ως "σκληρά γρανιτικά" και "κροκαλοπαγή" χαρακτηρίζονται οι συμπαγείς σκληροί 

βραχώδεις σχηματισμοί από πυριγενή πετρώματα και οι ισχυρώς τσιμεντωμένες κροκάλες ή 

αμμοχάλικα, θλιπτικής αντοχής μεγαλύτερης των 150 MPa. Η εκσκαφή των σχηματισμών 
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αυτών είναι δυσχερής (δεν αναμοχλέυονται με το ripper των προωθητών ισχύος 300 ΗΡ, η δε 

απόδοση των υδραυλικών σφυρών είναι μειωμένη) 

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 ≥ 5 km 0,21   

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19   

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25   

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21   

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22   

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20   

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη 

αναμονή φορτοεκφόρτωσης 

(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. 
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 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). 

 

 
3 ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Α.Τ. 1 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΣΦ 2.01: Αποψίλωση και εκχέρσωση.  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6051)  

Αποψίλωση και εκχέρσωση της περιοχής κατάκλυσης του ταμιευτήρα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 

στην μελέτη του έργου και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.  

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:  

 Ο καθαρισμός της επιφανείας σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου  

 Η εκρίζωση, η κοπή και η απομάκρυνση θάμνων και μεμονωμένων δένδρων 

οποιασδήποτε διαμέτρου. 

 Ο καθαρισμός των κορμών από τα κλαδιά, ο τεμαχισμός τους, ο δεματισμός των 

προϊόντων που μπορούν να αξιοποιηθούν και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες 

θέσεις. 

 Η διαχείριση των λοιπών φυτικών υπολειμμάτων σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

μελέτη και τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου (καύση επί τόπου, μεταφορά σε 

μονάδες κομποστοποίησης, απόθεση στους προβλεπόμενους χώρους απόθεσης και 

επικάλυψή τους με προϊόντα εκσκαφών)  

 Η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των 

εργασιών και οι πάσης φύσεως μεταφορές των προϊόντων αποψίλωσης και 

εκχέρσωσης, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Δεν περιλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαιτέρως οι ακόλουθες εργασίες: 

 Η συστηματική κοπή και εκρίζωση δένδρων (όχι μεμονωμένα δένδρα). Στην περίπτωση 

αυτή θα συνεκτιμάται και η αξία της παραγόμενης ξυλείας, οι δε όροι εκτέλεσης θα 

καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη του έργου.  

 Η τυχόν απαιτούμενη επιμελημένη εκρίζωση, φύλαξη, συντήρηση και επαναφύτευση 

δένδρων. Οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου 

Έργων Πρασίνου (ΝΕΤ ΠΡΣ). 

Μονάδα μέτρησης : στρέμματα (στρ.) 

Ευρώ :  εκατόν πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά (150,00) 

Α.Τ. 1α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΣΦ 2.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΣΦ 2.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0 Συντελεστής Εργατικών = 0,3193 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. 0 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ............................................................... 0,5 x 0,3193 x 150,00 = 23,94 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 23,94 € 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)  
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Μονάδα μέτρησης : στρέμματα (στρ.) 

Ευρώ :  είκοσι τρία ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (23,94) 

Α.Τ. 2 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.01: Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων 

σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6053) 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 

ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα 

και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50 cm, και θάμνων 

στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 «Εκσκαφές τάφρων 

και διωρύγων». 

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης 

από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 

άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές 

πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και εξήντα λεπτά (0,60)  

Α.Τ. 2α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 3.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0 Συντελεστής Εργατικών = 0,3458 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. 0 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,50 x 0,3458 x 0,60 = 0,10 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,10 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευής επιχώματος. 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ :  μηδέν ευρώ και δέκα λεπτά (0,10)  

Α.Τ. 3 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.03.01: Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών 

δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 

εκσκαφής. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6055) 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη, 

οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς 

χρήση εκρηκτικών), με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50 cm 

θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 «Εκσκαφές 

τάφρων και διωρύγων».  

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης 

από 50 cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία 

άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ.  

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές 

πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : δεκαοκτώ οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά (18,00)  
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Α.Τ. 3α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 3.03.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 3.03.01 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0004 Συντελεστής Εργατικών = 0,8748 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................. 0,0004 x 33 = 0,01 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................. 0,50 x 0,8748 x 18,00 = 7,87 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 7,88 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευής επιχώματος. 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ :  επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (7,88)  

Α.Τ. 4 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.04: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με 

ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067) 

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 ΕΤΕΠ 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. 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1,50)  

Α.Τ. 4α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.04.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 5.04 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = – Συντελεστής Εργατικών = 0,9805 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. – 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,50 x 0,9805 x 1,50 = 0,73 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,73 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευής επιχώματος. 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ :  μηδέν ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (0,73)  

Α.Τ. 5 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.04.01: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε 

εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2122) 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 

12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

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

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των 

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων». 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

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

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : είκοσι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (20,25) 

Α.Τ. 5α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.04.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 20.04.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = – Συντελεστής Εργατικών = 0,98 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. – 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,98 x 20,25 = 9,92 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 9,92 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : εννέα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά (9,92) 

Α.Τ. 6 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.04.03: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε 

εδάφη γρανιτικά-κροκαλοπαγή  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2126) 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από 

αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 

12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός 

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

άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των 

παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων». 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

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

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : τριάντα εννέα ευρώ και μηδέν λεπτά (39,00) 

Α.Τ. 6α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.04.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 20.04.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = – Συντελεστής Εργατικών = 0,92 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. – 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,92 x 39,0 = 17,94 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 17,94 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : δεκαεπτά ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (17,94) 

Α.Τ. 7 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.01: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γαιώδη – ημιβραχώδη 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124) 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 

μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 

χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου 

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

ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την 
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τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων». 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

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

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (4,50) 

 

Α.Τ. 7α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = – Συντελεστής Εργατικών = 0,65 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. – 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ........................................................................... 0,5 x 0,65 x 4,5 = 1,46 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 1,46 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46) 

Α.Τ. 8 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.03: Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 

γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2128) 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή 

μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m², σε βάθος μέχρι 2,00 m από το 

χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30m, του οποίου 

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

ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την 

τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την 

ΕΤΕΠ 02-04-00-00 «Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων». 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 

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

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (33,50) 

Α.Τ. 8α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 20.05.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = – Συντελεστής Εργατικών = 0,70 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. – 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,70 x 33,5 = 11,73 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 11,73 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : έντεκα ευρώ και εβδομήντα τρία λεπτά (11,73) 

Α.Τ. 9 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.20: Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2162)  

Κατασκευή στρώσεων από θραυστά υλικά προελεύσεως λατομείου (αδρανή οδοστρωσίας, 

λιθοσυντρίματα, σκύρα κλπ). Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών επί τόπου 
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του έργου, οι πλάγιες μεταφορές εντός της κάτοψης του κτιρίου με ή χωρίς μηχανικά μέσα, η 

διάστρωση σε πάχη έως 30 cm, η διαβροχή και η συμπύκνωση με οδοστρωτήρες καταλλήλων 

διαστάσεων ή δονητικές πλάκες. 

Περιλαμβάνει την τιμή μεταφοράς της άμμου από απόσταση 50 km: 15,70 € + 1,0 m³ x 50,0 km x 

0,21 €/tkm = 26,20 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου, με την μεταφορά του θραυστού υλικού από 

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

Μονάδα μέτρησης :  κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ :  είκοσι έξι ευρώ και είκοσι λεπτά (26,20) 

Α.Τ. 9α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.20.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 20.20 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,5 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:...................................................................... 1,5 x 33 = 49,50 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,58 x 26,20 = 7,60 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 57,10 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : πενήντα επτά ευρώ και δέκα λεπτά (57,10) 

Α.Τ. 10 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 10.01.02: Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση 

με μηχανικά μέσα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104) 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 

χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί 

οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 

Τιμή ανά τόνο (ton). 

Μονάδα μέτρησης : τόνοι (ton) 

Ευρώ : ένα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (1,65) 

Α.Τ. 10α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 10.01.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 10.01.02. λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 0,46 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................................................. - 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ......................................................................... 0,5 x 0,46 x 1,65 = 0,38 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,38 € 

Μονάδα μέτρησης : τόννοι (ton) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (0,38) 

Α.Τ. 11 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 10.07.02: Μεταφορές με αυτοκίνητο διά μέσου οδών περιορισμένης βατότητας 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1137) 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Επί οδού μη 

επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h.  

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Μονάδα μέτρησης : τονοχιλιόμετρα (ton.km) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά (0,45)  
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Α.Τ. 12 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2: Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες. 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-1123Α) 

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών 

οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για 

επέκταση ή συμπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των 

δυσχερειών που προκαλεί (κοντά ή μακριά, χαμηλά ή υψηλά σχετικά με το υπάρχον έργο), για 

οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα 

με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m μετά της 

μόρφωσης των πρανών και του πυθμένα τους,  

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων, 

- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη 

συνέχεια των γενικών εκσκαφών της οδού, 

- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, 

- τεχνικών Cut and Cover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των 

πρανών των εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του 

τιμολογίου  

- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και Cut and Cover  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσέγγιση μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο 

και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα 

της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η 

μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίηση των 

κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των ακατάλληλων 

ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των 

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση 

και διαμόρφωση των χώρων απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους 

 η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η 

εκθάμνωση κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου 

κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 

 η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη «στρώση έδρασης 

οδοστρώματος» μέχρι του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της 

Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό 

συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με 

το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη 

δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων 
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 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος 

της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 

απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια 

ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους 

τοπικούς περιορισμούς.  

Η αποξήλωση ασφαλτοταπήτων, στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο, 

πλακοστρώσεων, δαπέδων από σκυρόδεμα, κρασπεδορείθρων και στερεών έδρασης και 

εγκιβωτισμού τους, καθώς και πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται εντός του όγκου των 

γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος 

τιμολογίου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται ότι ουδεμία 

αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη μελέτη 

εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου. 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : μηδέν και εξήντα πέντε λεπτά (0,65 €) 

Α.Τ. 12α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Α-2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = –  Συντελεστής Εργατικών = 0,1218 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. – 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,1218 x 0,65 = 0,04 € 

Σύνολο προσαύξησης: ................................................................................................................. 0,04 € 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο γενικής εκσκαφής γαιών και ημιβράχου 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και τέσσερα λεπτά (0,04 €) 

Α.Τ. 13 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Α-3.2: Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-1133Α) 

Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, 

ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση 

υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε 

εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της 

Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και 

απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες και υποσταθμούς της ΔΕΗ, 

εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε 

οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές:  

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση 

των πρανών και του πυθμένα τους, 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων  

- τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται 

συγχρόνως με τις γενικές εκσκαφές της οδού 

- τεχνικών Cut & Cover 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες,  

 η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών 

και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των αναβαθμών  

 η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 

 η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις 

απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές 

ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 

 η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η 

μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιμοποίησή τους στο 

έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες 

τελικές, 

 η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις 

προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση 

και διαμόρφωση των αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου  

 η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των 

γενικών εκσκαφών.  

 η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, 

κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου, σε οποιαδήποτε 

απόσταση.  

 η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη 

κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.  

 η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού 

εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

 η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της 

οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει 

απαίτηση συμπύκνωσης 

Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της 

εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου 

ή άλλους τοπικούς περιορισμούς.  

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για 

τη χρήση των εκρηκτικών και δεν απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του 

έργου. 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων 

συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση 

γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί 

πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο  

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : τέσσερα ευρώ και μηδέν λεπτά (4,00) 

Α.Τ. 13α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΔΟ Α-3.2.α. Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΔΟ Α-3.2 λόγω ειδικών συνθηκών. 

Συντελεστής Μεταφορικών = – Συντελεστής Εργατικών = 0,1950 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. – 
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β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,1950 x 4,0 = 0,39 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,39 € 

Τιμή μονάδας: για ένα κυβικό μέτρο. 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και τριάντα εννέα λεπτά (0,39) 

 

Α.Τ. 14 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01: Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301) 

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

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

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

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

01-04-00-00 «Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)». 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

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

διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που 

εφαρμόζεται). 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 

ή/και συνδυασμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες από την μελέτη διαστάσεις, 

ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 

ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 

εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 

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

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

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

ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης. 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης. 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου 

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

φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνειες του σκυροδέματος 

με τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείμματα υλικών 

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των 

αχρήστων καρφοβελονών. 

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

καλουπιών. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ).  

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

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

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

Μονάδα μέτρησης :  τετραγωνικά μέτρα (m²) 

Ευρώ :  οκτώ ευρώ και μηδέν λεπτά (8,00) 

Α.Τ. 14α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0002 Συντελεστής Εργατικών = 0,8426 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................. 0,0002 x 33 = 0,01 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,8426 x 8,0 = 3,37 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 3,38 € 

Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m²) 

Ευρώ : τρία ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (3,38) 

Α.Τ. 15 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος κατηγορίας C12/15  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326) 

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 Αναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλην 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). 
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Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 

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

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

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

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

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

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

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

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

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης :  κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ  :  εβδομήντα επτά ευρώ και μηδέν λεπτά (75,00) 

Α.Τ. 15α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 2,4 Συντελεστής Εργατικών = 0,5553 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:...................................................................... 2,4 x 33 = 79,20 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,5 x 0,5553 x 75,0 = 20,82 € 

Σύνολο προσαύξησης:.............................................................................................................. 100,02 € 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : εκατό ευρώ και δύο λεπτά (100,02) 

Α.Τ. 16 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.04: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος κατηγορίας C16/20  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6327) 

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. 
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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 απομακρυ-σμένων τεχνικών 

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

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

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

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

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

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

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

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης :  κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ  :  ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτά (80,00) 

Α.Τ. 16α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.04.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.04 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 2,4 Συντελεστής Εργατικών = 0,5833 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:...................................................................... 2,4 x 33 = 79,20 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,5 x 0,5833 x 80,0 = 23,33 € 

Σύνολο προσαύξησης:.............................................................................................................. 102,53 € 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : εκατόν δύο ευρώ και πενήντα τρία λεπτά (102,53) 
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Α.Τ. 17 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.05: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος κατηγορίας C20/25  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329) 

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 απομακρυ-σμένων τεχνικών 

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

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

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

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

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
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Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. 

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

εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

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

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης :  κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ  :  ογδόντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά (85,00) 

Α.Τ. 17α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.05.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.10.04 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 2,4 Συντελεστής Εργατικών = 0,5833 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:...................................................................... 2,4 x 33 = 79,20 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,5 x 0,5833 x 85,0 = 24,79 € 

Σύνολο προσαύξησης:.............................................................................................................. 103,99 € 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : εκατόν τρία ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (103,99) 

Α.Τ. 18 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26: Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 

έργων  

(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311) 

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

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

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

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

οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 «Χαλύβδινος οπλισμός 

σκυροδεμάτων». 

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

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

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

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

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

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

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

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

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

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

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

την επιμέτρηση των οπλισμών. 

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

ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο 

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 
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Ονομ. 

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή 

(mm²) 

Ονομ. 

μάζα/ 

μέτρο 

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

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

οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

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

σταυρώσεις 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 
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αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

δάπεδο εργασίας.  

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

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

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

μελέτη.  

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  μηδέν ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά (0,95) 

Α.Τ. 18α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 9.26 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,00105 Συντελεστής Εργατικών = 0,6308 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................ 0,00105 x 33 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,6308 x 0,95 = 0,30 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,33 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης :  χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :   μηδέν ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (0,33) 

Α.Τ. 19 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.02.02: Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα 

εσωτερικού τύπου (Waterstops). Για ταινίες πλάτους 240 mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6373) 

Εύκαμπτες ταινίες στεγανοποίησης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα, εσωτερικού τύπου, από 

PVC-Ρ (πλαστικοποιημένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: συνθετικό 

ελαστικό), σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισμένο ελαστομερές υλικό σύμφωνα με 

το Πρότυπο DIN 7865-2, ή πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωματωμένες και στερεωμένες περί το μέσον της 

διατομής του στοιχείου (τοιχώματα και πυθμένες διωρύγων, δεξαμενές, χυτοί επί τόπου οχετοί από 

σκυρόδεμα κλπ). σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του παραγωγού και την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 

«Ταινίες στεγάνωσης αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα (waterstops)». 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική διαμόρφωση του 

ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις με 

παράθεση, συγκόλληση ή ψυχρό βουλκανισμό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεμάχια, τα υλικά 

συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και η απομείωση και φθορά των ταινιών.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) ταινίας, πλήρως τοποθετημένης. 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (m) 

Ευρώ :  δεκαεπτά ευρώ και πενήντα λεπτά (17,50) 

Α.Τ. 19α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.02.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 10.02.02 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0007 Συντελεστής Εργατικών = 0,7274 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,001 x 33 = 0,02 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,7274 x 17,5 = 6,36 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 6,38 € 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Μονάδα μέτρησης :  τρέχοντα μέτρα (m) 
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Ευρώ :   έξι ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (6,38) 

Α.Τ. 20 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.07: Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους 12 mm 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370) 

Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης διακένου αρμών, ενδεικτικού τύπου 

Flexcell ή αναλόγου, πάχους 12 mm, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και την ΕΤΕΠ 

08-05-02-03 «Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα».  

Περιλαμβάνεται η κοπή των φύλλων στις απαιτούμενες διαστάσεις, η στερέωση των λωρίδων την 

παρειά του αρμού για να μην μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και η απόξεση επιφανειακής 

στοιβάδας σε βάθος 20-25 mm με χρήση καταλλήλων εργαλείων, μετά την σκλήρυνση του 

σκυροδέματος , για την εφαρμογή της μαστίχης σφράγισης του αρμού. 

Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις των σχεδίων λεπτομερειών 

(περιλαμβάνονται ανηγμένες οι απομειώσεις και φθορές του υλικού). 

Σε περίπτωση εφαρμογής πλακών διαφορετικού πάχους, η παρούσα τιμή μονάδας προσαρμόζεται 

αναλογικά με το πάχος. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m²) 

Ευρώ :  δώδεκα ευρώ και μηδέν λεπτά (12,00) 

Α.Τ. 20α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 10.07.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 10.07 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,00065 Συντελεστής Εργατικών = 0,7309 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................ 0,00065 x 33 = 0,02 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,5 x 0,7309 x 12,00 = 4,38 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 4,40 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης :  τετραγωνικά μέτρα (m²) 

Ευρώ :  τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) 

Α.Τ. 21 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.03: Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873) 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών, 

κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την 

μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα 

με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 «Χαλύβδινος 

οπλισμός σκυροδεμάτων». 

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

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

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών Πινάκων 

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

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

θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.  

Οι Πίνακες θα συντάσσονται 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. 
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Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του 

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

προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

Ονομ. 

διάμετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρμογής 

Ονομ. 

διατομή 

(mm²) 

Ονομ. 

μάζα/ 

μέτρο 

(kg/m) 

Ράβδοι 

Κουλούρες και 

ευθυγραμμισμένα 

προϊόντα 

Ηλεκτρο-

συγκολλημένα 

πλέγματα και 

δικτυώματα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0      19,6 0,154 

5,5      23,8 0,187 

6,0      28,3 0,222 

6,5      33,2 0,260 

7,0      38,5 0,302 

7,5      44,2 0,347 

8,0      50,3 0,395 

10,0      78,5 0,617 

12,0      113 0,888 

14,0      154 1,21 

16,0      201 1,58 

18,0      254 2,00 

20,0      314 2,47 

22,0      380 2,98 

25,0      491 3,85 

28,0      616 4,83 

32,0      804 6,31 

40,0      1257 9,86 

Στις επιμετρούμενες ποσότητες, 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  
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 Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

 Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

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

δάπεδο εργασίας.  

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

που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

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

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

μελέτη 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : ένα ευρώ και ένα λεπτό (1,01) 

Α.Τ. 21α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 38.20.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,65 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:............................................................... 0,001 x 33,00 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ......................................................................... 0,5 x 0,65 x 1,01 = 0,33 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,36 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και τριάντα έξι λεπτά (0,36)  

Α.Τ. 22 

Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 64.26.03: Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι  2΄΄ 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6428) 

Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι, χωρίς ειδικά τεμάχια, αντισκωριακή επίστρωση με 

βαφή βάσεως ψευδαργύρου σε δύο στρώσεις. Πλήρης κατασκευή και τοποθέτηση.  

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) τοποθετηθέντος σωλήνα. 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : δώδεκα ευρώ και τριάντα λεπτά (12,30) 

Α.Τ. 22α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 64.26.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 64.26.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = – Συντελεστής Εργατικών = 0,6646 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................. – 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,6646 x 12,3 = 4,09 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 4,09 € 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : τέσσερα ευρώ και εννέα λεπτά (4,09) 

Α.Τ. 23 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 71.22: Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122)  

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 cm, εις τρείς 

στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το 
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δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 «Επιχρίσματα με κονιάματα 

που παρασκευάζονται επί τόπου». 

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

ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 

Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m²) 

Ευρώ : δεκατέσσερα ευρώ και μηδέν λεπτά (14,00) 

Α.Τ. 23α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 71.22.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 71.22 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,04 Συντελεστής Εργατικών = 0,92 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................. 0,04 x 33,00 = 1,32 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ......................................................................... 0,5 x 0,92 x 14,0 = 6,44 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 7,76 € 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²). 

Μονάδα μέτρησης : τετραγωνικά μέτρα (m²) 

Ευρώ : επτά ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά (7,76) 

Α.Τ. 24 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 10.01.01: Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101)  

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, 

χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί 

ζώου. 

Τιμή ανά τόνο (ton) 

Μονάδα μέτρησης : τόνοι (ton) 

Ευρώ : δέκα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (13,50) 

Α.Τ. 24α 
Άρθρο ΟΙΚ 10.01.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 10.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = – Συντελεστής Εργατικών = 1,00 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................................................  – 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 1,00 x 13,50 = 6,75 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 6,75 € 

Τιμή ανά τόνο (ton) 

Μονάδα μέτρησης : τόνοι (ton) 

Ευρώ : έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά (6,75) 

Α.Τ. 25 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 10.05: Μεταφορά υλικών με ζώα. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1128)  

Μεταφορά με ζώο ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού 

Τιμή ανά τόνο και εκατόμετρο (ton x 100 m) 

Μονάδα μέτρησης : τόνοι x εκατόμετρα (ton x 100 m) 

Ευρώ : τρία ευρώ και τριάντα λεπτά (3,30) 

Α.Τ. 26 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.07: Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069) 
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Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων 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. 

Περιλαμβάνει την τιμή μεταφοράς της άμμου από απόσταση 50 km: 11,00 € + 1,0 m³ x 50,0 km x 

0,21 €/tkm = 21,50 € 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών).  

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : είκοσι ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (21,50) 

Α.Τ. 26α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 5.07.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 5.07 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 1,575 Συντελεστής Εργατικών = 0,1253 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................. 1,575 x 33 = 51,98 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,5 x 0,1253 x 21,50 = 1,34 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 53,32 € 

Μονάδα μέτρησης : κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : πενήντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (53,32) 

Α.Τ. 27 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.01: Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από φαιό χυτοσίδηρο (gray iron) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 

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

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

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

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

στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

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

επιμέτρηση με ζύγιση) 

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

φέρουσας ικανότητας  

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) 

Α.Τ. 27α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.01.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,58 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,001 x 33 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ......................................................................... 0,5 x 0,58 x 1,80 = 0,52 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,55 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά (0,55) 
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Α.Τ. 28 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.03: Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6753) 

Προμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό χυτοσίδηρο 

ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-01-05 «Βαθμίδες 

φρεατίων». 

Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου ή σε 

οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή 

εποξειδικό κονίαμα.  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προμηθευτή 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : δύο ευρώ και δέκα λεπτά (2,10) 

Α.Τ. 28α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,8333 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,001 x 33 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,8333 x 2,1 = 0,87 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,90 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και ενενήντα λεπτά (0,90) 

Α.Τ. 29 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.05.03: Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 

αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου. Κατασκευές με αυξημένη 

μηχανουργική επεξεργασία (εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring). 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751) 

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. 

Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κατασκευές που απαιτούν πρόσθετη μηχανουργική επεξεργασία με 

χρήση διαμορφωτικού κυλίνδρου, τόρνου, φρέζας, παντογράφου, πρεσσών κλπ μηχανημάτων 
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επεξεργασίας μετάλλου (π.χ. κατασκευή εδράνων, αξόνων, ασπίδων τοξωτών θυροφραγμάτων, 

οδοντωτών κανόνων, κοχλιών, απλών μηχανισμών κλπ). 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,25 €/kg  

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης :  χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά (4,40) 

Α.Τ. 29α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.05.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.05.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,8827 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,001 x 33 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,8827 x 4,4 = 1,94 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 1,97 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : ένα ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (1,97) 

Α.Τ. 30 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.07.02: Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων κατασκευών. Εφαρμογή θερμού 

γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 mm (μικρά) 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751) 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών μετά την διαμόρφωση των 

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

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

01 «Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων». 

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

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

αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 08-07-02-01 

«Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων». 

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

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

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

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) έτοιμης κατασκευής. 

Μονάδα μέτρησης :  χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  μηδέν ευρώ και τριάντα λεπτά (0,30) 

Α.Τ. 30α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.07.02.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.07.02 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,8827 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,001 x 33 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,8827 x 0,30 = 0,13 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,16 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και δεκαέξι λεπτά (0,16) 

Α.Τ. 31 
Άρθρο ΝΕΤ 11.10.03: Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής διωρύγων βάρους άνω 

των 500 kg 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6751) 
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Εγκατάσταση και ρύθμιση συσκευών ελέγχου ροής ανοικτών διωρύγων τύπου Neyrpic (ρυθμιστές 

σταθερής ανάντη ή κατάντη στάθμης τύπων AVIS, AVIO, AMIL, σίφωνες ασφαλείας, μεριστές 

παροχής κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων, εσχαρών παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash 

racks) και θυροφραγμάτων που έχουν κατασκευασθεί από εξειδικευμένα εργοστάσια μεταλλικών 

κατασκευών και έχουν προσκομισθεί στην θέση εγκατάστασης.  

Συμπεριλαμβάνεται η χρήση του απαιτουμένου ανυψωτικού εξοπλισμού (αναλόγως του βάρους της 

συσκευής και της θέσης τοποθέτησης), η προμήθεια και τοποθέτηση υλικών έρματος (εάν 

απαιτούνται), οι τυχόν τοπικές αποτμήσεις στοιχείων από σκυρόδεμα (στην περίπτωση που 

αντιμετωπίζεται πρόβλημα συναρμογής των μεταλλικών στοιχείων στις εγκοπές του σκυροδέματος), 

η εφαρμογή μή συρρικνουμένου κονιάματος για την στήριξη και ευθυγράμμιση των πελμάτων 

έδρασης, η ηλεκτροσυγκόλληση των μεταλλικών αγκυρίων (τζινέτια), και γενικά οι δαπάνες του 

προσωπικού, μηχανημάτων, εξοπλισμού και μικροϋλικών που απαιτούνται για την πλήρη 

εγκατάσταση και ρύθμιση των συσκευών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, τα 

προβλεπόμενα από την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-07-02-03 «Εγκατάσταση Συσκευών 

Ρυθμίσεως Ροής Ανοικτών Διωρύγων». 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) βάρους συσκευής, βάσει ζυγολογίου 

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες εφαρμογής υστεροχύτων σκυροδεμάτων πάκτωσης 

(σκυροδέματα δευτέρου σταδίου ), για τις οποίες έχουν εφαρμογή τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

Δεν συμπεριλαμβάνεται επίσης η εγκατάσταση τυχόν μηχανισμών ανύψωσης (μηχανικών, 

υδραυλικών ή ηλεκτροκινήτων) και των αντιστοίχων αυτοματισμών. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης :  χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  ένα ευρώ και δέκα λεπτά (1,10) 

Α.Τ. 31α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.10.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.05.03 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,8827 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,001 x 33 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,8827 x 1,10 = 0,48 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,51 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (0,51) 

Α.Τ. 32 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.12: Περίφραξη με συρματόπλεγμα  

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6812) 

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

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

βροχίδας 50x50 mm, βάρους 2,36 kg/m²) με ούγια στις εκατέρωθεν απολήξεις, στηριζόμενο σε 

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

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

κατηγορίας C8/10.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προμήθεια και μεταφορά στην θέση κατασκευής της περίφραξης του 

συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών 

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

της στάθμης του εδάφους κατά μήκος της περίφραξης 

 η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  
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 η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα 

 η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης 

 η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων  

 οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών 

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης 

Μονάδα μέτρησης :  τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : δεκατέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά (14,50) 

Α.Τ. 32α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 11.12.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 11.12 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,171 Συντελεστής Εργατικών = 0,6908 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,171 x 33 = 5,64 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,5 x 0,6908 x 14,50 = 5,01 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 10,65 € 

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ). 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : δέκα ευρώ και εξήντα πέντε λεπτά (10,65) 

Α.Τ. 33 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.13.01.05: Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U ονομαστικής πίεσης 6 atm 

ονομαστικής διαμέτρου D110 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6620.1) 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), συμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-01 «Δίκτυα 

υπό πίεση από σωλήνες PVC-U». 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 

απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, 

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του 

αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 

08-06-02-01. 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 «Ταινίες σημάνσεως 

υπογείων δικτύων». 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U με 

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, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται 

ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά κατηγορία 

ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και έτοιμου για την πλήρη 

και κανονική λειτουργία. 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (5,50) 
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Α.Τ. 33α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.13.01.05.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 12.13.01.05 λόγω ειδικών 

συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,002 Συντελεστής Εργατικών = 0,5130 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,002 x 33 = 0,05 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,5130 x 5,5 = 1,41 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 1,46 € 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : ένα ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (1,46) 

Α.Τ. 34 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.51: 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 ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2, 

ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 

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) 
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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. 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : τριάντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτά (39,90) 

Α.Τ. 34α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.51.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.51 λόγω ειδικών 

συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0104 Συντελεστής Εργατικών = 0,3603 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................. 0,0104 x 33 = 0,34 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,3603 x 39,9 = 7,18 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 7,52 € 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτά (7,52) 

Α.Τ. 35 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.92.1: 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 ΕΛΟΤ ΕΝ 

12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 32 atm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.3) 

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. 
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Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 

εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

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

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

τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.  

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

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

μεταφορές των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 

τεμαχίων από ΡΕ. 

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

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

αναλώσιμα. 

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

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

ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα 

με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

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

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

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

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

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

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

των σχετικών άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 

ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση. 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : εβδομήντα δύο ευρώ και μηδέν λεπτά (72,00) 

Α.Τ. 35α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.92.1.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 12.14.01.92.1 λόγω ειδικών 

συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,0218 Συντελεστής Εργατικών = 0,3603 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................. 0,0218 x 33 = 0,72 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ................................................................... 0,5 x 0,3603 x 72,0 = 12,97 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 13,69 € 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Μονάδα μέτρησης : τρέχοντα μέτρα (μμ) 

Ευρώ : δεκατρία ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (13,69) 

Α.Τ. 36 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.18.01: Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες. Με 

χρήση χαλυβδοσωλήνων με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και 

εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και διπλή στρώση υαλοπάνου. 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1) 

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ 

ΕΝ 10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες μεταφορές, η 

τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκόλλησης 

και η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος. 

Η κατασκευή των ειδικών τεμαχίων (καμπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισμός του 

ορύγματος τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
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Επιμέτρηση ανά χιλιόγραμμο 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. 

Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων.  

Dονομ. 

(mm) 

Dεξωτ. 

(mm) 

πάχος 

(mm) 
kg/m  

Dονομ. 

(mm) 

Dεξωτ. 

(mm) 
πάχος (mm) kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57  Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 300 323.8 5.0 39.34  Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 400 406.4 4.5 44.64  Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 400 406.4 5.2 51.49  Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 500 508 5.0 62.07  Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 500 508 6.4 78.62  Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 600 609.6 5.6 83.48  Φ 1500 1524 10.0 373.66 

Φ 600 609.6 7.1 105.72  Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 700 711.2 6.4 110.46  Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 700 711.2 8.0 138.84  Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 800 812.8 8.0 158.90  Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 800 812.8 9.5 188.74  Φ 2000 2032 14.3 712.11 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά (1,90) 

Α.Τ. 36α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.18.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 12.18.01 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6704 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,001 x 33 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,6704 x 1,90 = 0,63 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,66 € 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  μηδέν ευρώ και εξήντα έξι λεπτά (0,66)  

Α.Τ. 37 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.19: Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1) 

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 διαμόρφωση 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 χιλιόγραμμο 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. 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20) 
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Α.Τ. 37α 

Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.19.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 12.19 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,6861 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................. 0,001 x 33,0 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ....................................................................... 0,5 x 0,6861 x 3,2 = 1,09 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 1,12 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : ένα ευρώ και δώδεκα λεπτά (1,12) 

Α.Τ. 38 
Αρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.20: Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες  

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

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). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : τέσσερα ευρώ και εβδομήντα λεπτά (4,70) 

Α.Τ. 38α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 12.20.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 12.20 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,001 Συντελεστής Εργατικών = 0,047 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................. 0,001 x 33,0 = 0,03 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ......................................................................... 0,5 x 0,047 x 4,7 = 0,11 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 0,14 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : μηδέν ευρώ και δεκατέσσερα λεπτά (0,14) 

Α.Τ. 39 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.02.01.01.1: Βάνες μαχαιρωτές με τιμόνι (ΖΕΤΑ) ονομαστικής πίεσης 6 bar 

ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm, με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη εγκατάσταση 

και δοκιμές 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Για την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και πλήρη εγκατάσταση μίας βάνας μαχαιρωτής 

με τιμόνι (ΖΕΤΑ) ονομαστικής πίεσης 6 bar ονομαστικής διαμέτρου DN 600 mm. Περιλαμβάνεται 

κάθε υλικό και εργασία.  

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

Μονάδα μέτρησης :  τεμάχια (τεμ.) 

Ευρώ :  τρεις χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά 

(3.495,50) 

Α.Τ. 39α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.02.01.01.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 13.02.01.01 λόγω ειδικών 

συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,16 Συντελεστής Εργατικών = 0,05 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................... 0,16 x 33,0 = 5,28 € 
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β) Προσαύξηση εργατικών:  .................................................................. 0,5 x 0,05 x 3.495,5 = 87,39 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................. 92,67€ 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (92,67) 

Α.Τ.40 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.05: Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 

10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 

κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 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. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχια (τεμ.) 

Ευρώ : τριακόσια δεκαπέντε ευρώ και μηδέν λεπτά (315,00) 

Α.Τ. 40α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.05.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.03 λόγω ειδικών 

συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,07 Συντελεστής Εργατικών = 0,05 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................... 0,07 x 33,0 = 2,31 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  .......................................................................... 0,5 x 0,05 x 315 = 7,87 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 10,18 € 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ : δέκα ευρώ και δεκαοκτώ λεπτά (10,18) 

Α.Τ. 41 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.09: Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες ονομαστικής πίεσης 

10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 300 mm 

(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 

κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 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. 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχια (τεμ.) 

Ευρώ : χίλια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά (1.050,00) 

Α.Τ. 41α 
Άρθρο ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.09.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΥΔΡ 13.03.01.09 λόγω ειδικών 

συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,12 Συντελεστής Εργατικών = 0,05 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:................................................................... 0,12 x 33,0 = 3,96 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,05 x 1.050 = 26,25 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 30,21 € 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Μονάδα μέτρησης : χιλιόγραμμα (kg) 

Ευρώ :  τριάντα ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (30,21) 

 

Α.Τ. 42 
Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 17.1: Δίδυμο πυροσβεστικό υδροστόμιο 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 17) 

Δίδυμο υδροστόμιο πυροσβεστικής (hydrant πυρόσβεσης) για σύνδεση πυρ. οχημάτων από 

χυτοσίδηρο ονομαστικής διαμέτρου εισόδου – εξόδων 4 x 2,5 x 2,5 πλήρες, με τα υλικά και 

μικροϋλικά συνδέσεως, προμήθεια, μεταφορά και εργασία πλήρους εγκατάστασης και παράδοσης 

σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Τιμή Εμπορίου ανά τεμάχιο (τεμ).  .........................................................................................  250,00 € 

Υλικά και μικροϋλικά:  ...................................................................................  0,05 x 250,00 = 12,50 € 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχια (τεμ.) 

Ευρώ : διακόσια εξήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (262,50) 

Α.Τ. 42α 
Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 17.1.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΗΛΜ 17.1 λόγω ειδικών συνθηκών: 

α) Τεχν. (003) (h): ............................................................................................. 1,5 h x 18,62 = 27,93 €  

β) Βοηθ. (002) (h): ............................................................................................ 1,5 h x 14,06 = 21,09 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 49,02 € 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Μονάδα μέτρησης : τεμάχια (τεμ.) 

Ευρώ :  σαράντα εννέα ευρώ και δύο λεπτά (49,02) 

Α.Τ. 43 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 10.03: Μεταφορά υλικών με τα χέρια 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1126) 

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου 

οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς 

ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 

Μονάδα μέτρησης : τόνοι ανά δεκάμετρο (ton x 10 m) 

Ευρώ : πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (5,60) 

Α.Τ. 43α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 10.03.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 10.03. λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = - Συντελεστής Εργατικών = 1,0 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................................................. - 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ............................................................................. 0,5 x 1,0 x 5,6 = 2,80 € 

Σύνολο προσαύξησης:.................................................................................................................. 2,80 € 

Μονάδα μέτρησης : τόνοι ανά δεκάμετρο (ton x 10 m) 

Ευρώ : δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά (2,80) 
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Α.Τ. 44 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 62.50: Μεταλλικές θύρες, τυποποιημένες, βιομηχανικής προέλευσης. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236) 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης ή δίφυλλης θύρας βιομηχανικής προέλευσης, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 «Σιδηρά κουφώματα», με ή χωρίς φεγγίτες, θυρίδες ή 

περσίδες, ανοιγόμενες ή μη, με θυρόφυλλα από δύο φύλλα λαμαρίνας DKP, ελάχιστου πάχους 1,5 

mm, με πλήρωση από ορυκτοβάμβακα των 50 kg/m³, κάσσα δρομική ή μπατική από στρατζαριστή 

λαμαρίνα DKP πάχους τουλάχιστον 1,5 mm, με ελαστικά παρεμβύσματα, αντισκωριακή προστασία 

με δύο στρώσεις βερνικοχρώματος συνθετικών ρητινών, με την προμήθεια και τοποθέτηση των 

εξαρτημάτων λειτουργίας, και γενικά υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) επιφάνειας θυροφύλλου. 

Μονάδα μέτρησης :  τετραγωνικά μέτρα (m²) 

Ευρώ :  διακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά (200,00) 

Α.Τ. 44α 
Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 62.50.α: Προσαύξηση άρθρου ΝΕΤ ΟΙΚ 62.50 λόγω ειδικών συνθηκών: 

Συντελεστής Μεταφορικών = 0,013 Συντελεστής Εργατικών = 0,59 

α) Πρόσθετη επιβάρυνση μεταφορών:.................................................................... 0,013 x 33 = 0,43 € 

β) Προσαύξηση εργατικών:  ..................................................................... 0,5 x 0,59 x 200,0 = 59,00 € 

Σύνολο προσαύξησης:................................................................................................................ 59,43 € 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

Μονάδα μέτρησης :  κυβικά μέτρα (m³) 

Ευρώ : πενήντα εννέα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (59,43) 
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