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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
 
 
1.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

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

1.1 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως περαιωµένων 
εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 
περιοχή του Εργου. Οι τιµές µονάδος  περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 
στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 
 
Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση 
των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την 
δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 
του παρόντος. 
 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά περιλαµβάνονται  τα κάτωθι: 

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

εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. 
 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του 
µέσων.  
 

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

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

µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών 
Ορων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 
1.1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 

(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας,  οικογενειακού, θέσεως, 
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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. 

 
1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (µε ενοικίαση ή αγορά), διαρρύθµισης 

αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, 
εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των 
εργοταξιακών εγκαταστάσεων,  καθώς και λοιπών απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε 
τους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, 

αποµάκρυνσής τους µετά την περαίωση του έργου, καθώς και  οι δαπάνες αποκατάστασης 
των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 
Περιβαλλοντικούς Ορους. 

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

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 
1.1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατα-σκευασµένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτήµατων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

 
Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η κατασκευή 
των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων 
προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση 
των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, 
τοιχία κλπ  κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό)  και αποκατάστασης του 
χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες 
Περιβαλλοντικούς όρους.  
 
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
(α)  Οταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 

∆ηµόσιο 
(β)  Οταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 

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

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

µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοπές ασφαλιστικές 
καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Εργου. 

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

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
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πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών  κλπ, καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κλπ) 
και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

φύσεως ‘’ δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης  (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και  δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κλπ.) 

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

εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του 
έργου στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα 
µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η 
φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα 
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο 
του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 
καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η 
αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Εργο.  

 
Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 
 

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

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

ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων και των λοιπών όρων 
δηµοπράτησης. 

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

προσωπικού που οφείλονται: 
 

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

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών  (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους για 
αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κλπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  
(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών  

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως 
άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και  οχηµάτων,  
(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου 

για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.). 
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1.1.14 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και  οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 
 
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m,  για την 

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

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

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

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

πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, εγκατάστασης των 
χωροσταθµικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιµέρους στοιχείων 
του έργου, εκτός αν άλλως ορίζεται στην Ε.Σ.Υ., οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 
(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές 
ανάγλυφο του εδάφους, υφιστάµενες κατασκευές κ.ο.κ.), κατασκευαστικών σχεδίων και 
σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο 
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, 
υψηλός οριζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 
σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην Τ.Σ.Υ. και γενικότερα στα τεύχη δηµοπράτησης του 
έργου, καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράµµατος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του 
Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου  (ΣΑΥ-
ΦΑΥ) και του  Μητρώου Έργου και παραγωγής του αριθµού αντιτύπων αυτών που 
προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους µε τοπογραφικές µεθόδους 
καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση µε επρόσωπο της 
Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και 
υπολογισµών  που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη), που θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία. 

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

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.   
 
1.1.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει αποδέκτης υδάτων) καθώς και 
διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε 
να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον 
γενικότερα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. 
Καθώς και οι δαπάνες για την  απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού 
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και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια και όπως στους εγκεκριµένους 
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται. 

 
1.1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

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

τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών 
κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, 
προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της 
Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

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

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες εργασίες, 
Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 
τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Εργου. 

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

για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την εκτέλεση 
των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων 
µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κλπ) που οφείλονται σε αµέλεια, 
απρονοησία, µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών  διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 
 
1.1.26 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή 

διακίνηση εξοπλισµού και υλικών  κατασκευής του Εργου (µίσθωση ή εξασφάλιση 
δικαιωµάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση 
υπαρχουσών, σήµανση, συντήρηση, περιβαλλοντική αποκατάσταση µετά την ολοκλήρωση 
των εργασιών κατασκευής του Εργου), καθώς και οι δαπάνες  εξασφάλισης των αναγκαίων 
χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή 
τιµήµατος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 
προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών και τελική διαµόρφωση των χώρων µετά 
την περαίωση των εργασιών), σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους και τους όρους 
δηµοπράτησης. 

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

εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
δήµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και απόθεσης 
των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεµα των παραπάνω εργασιών. 

 
1.1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, φρεατίων, 

τεχνικών έργων κ.λ.π., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων συµβαλλόντων αγωγών, 
εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων και 
ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ευστάθειας πρανών, µελέτες ικριωµάτων, µελέτες εξυγίανσης 
εδάφους κλπ. 
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1.1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης  εργασιών από τις αρµόδιες 
∆ηµόσιες Επιχειρήσεις, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας (∆.Ε.Κ.Ο. 
ή Ο.Κ.Ω.), εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

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

Αναδόχου στο Εργο µέχρι και την παραλαβή του Εργου, όπως αυτά καθορίζονται στις 
σχετικές µελέτες, στους περιβαλλοντικούς όρους, και ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ., εκτός αν προβλέπεται ιδιάτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη 
δηµοπράτησης. 

 
1.1.32 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 Εργου. 

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

των υπαρχόντων στην περιοχή του Εργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κλπ), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ιδιαίτερα ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 
  
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 

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

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

  
1.2 Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό  Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους (Ο.Ε.) του Αναδόχου, στο οποίο περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως βάρη, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του 
Εργου, σήµανσης εργοταξίων, φόρων, δασµών, ασφαλίστρων, τόκων κεφαλαίων κίνησης, 
προµηθειών εγγυητικών επιστολών, διοικητικών εξόδων, εξόδων λειτουργίας γραφείων 
κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από 
την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ 
τοις εκατό (28%) του προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των 
τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
 

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

 
1.4   Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο παρόν Τιµολόγιο, 
αποδεκτά σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών που επιµετρώνται 
διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

 
∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων από 
σκυρόδεµα, PVC, GRP κλπ 

 
Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
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αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σε µήκος σωλήνα της αµέσως µικρότερης στο 
παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 
 

     DN / DM  
 
  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 
   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 

παρόν Τιµολόγιο. 
   

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

 
Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Άρθρο A-1: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

   (Αναθεωρείται µε το Άρθρο ΟΙΚ 6541) 
 

 

Για την προµήθεια, την αρχική τοποθέτηση, την αποµάκρυνση και την επανατοποθέτηση 
σε νέες θέσεις, καθ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ενός τεµαχίου ρυθµιστικής πινακίδας ή 
αναγγελίας κινδύνου µεσαίου µεγέθους, σε κίτρινο πλαίσιο, που χρησιµοποιείται για την 
προσωρινή εργοταξιακή σήµανση, µε υλικά ανακλαστικότητας τύπου II και κατά τα λοιπά, όπως 
στο τεύχος προδιαγραφών εργοταξιακής σήµανσης. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας (τεµ) 

 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν σαράντα € 
 (Αριθµητικά): 140,00 
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Άρθρο A-2: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ Η ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ 

∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΓΑΙΩ∆Η - ΗΜΙΒΡΑΧΩ∆Η  
 
 

 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 

γαιώδη - ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), ανά m3 εκσκαφής, µε 
οποιοδήποτε πλάτος πυθµένος ή βάθος εκσκαφής, µε όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση 
φυτειών, εναπόθεση, χονδρική µόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα 
µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη.  

 
 

Άρθρο A-2.1: Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  
    (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6053) 

 
 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα εννέα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,59 
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Άρθρο A-3: ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΤΑΦΡΩΝ Η ∆ΙΩΡΥΓΩΝ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΩΝ 
∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ΒΡΑΧΩ∆Η ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ 

 
 

 
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη µε 
χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς  χρήση εκρηκτικών), µε την χονδική µόρφωση 
των πρανών και του πυθµένα,  ανά m3 εκσκαφής βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και 
σύµφωνα µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη.  
 
Άρθρο A-3.1:  Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

                              (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6055) 
 
 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαεπτά € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 17,80 
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Άρθρο A-4: ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

  (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6070) 
 

 
 
Για ένα κυβικό µέτρο διαστρώσεως γαιωδών ή ηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν 
προσκοµισθεί στον χώρο απόθεσης. Τιµή ανά m3 όγκου διαστρώσεως σε όγκο ορύγµατος ή επί 
αυτοκινήτου, αναγόµενο σε όγκο ορύγµατος (διαίρεση διά του συµβατικού συντελεστή αναγωγής 
1,25 λόγω επιπλήσµατος). 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,20 
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Άρθρο A-5: ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ Η ΡΕΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ, Η 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ  

 
 
 

Kαθαρισµοί κοίτης ποταµων ή ρεµµάτων µε χρήση συνήθων χωµατουργικών µηχανηµάτων 
(εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), κινουµένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ ή παρουσία 
υδάτων.  
 
Άρθρο A-5.1: Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6054) 
   
Επιµέτρηση σε σωρούς στην όχθη ή το ανάχωµα.     
 

 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,55 
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Άρθρο A-6: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟΥ ΕΠΙΧΩΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΙ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ 
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6079) 

 
 

 
 
Για την κατασκευή επιχώµατος (αναχώµατος) συµπυκνωµένου από υλικά που έχουν προσκοµισθεί 
επί τόπου και µε την επί τόπου αξία του νερού διαβροχής. Περιλαµβάνεται η δαπάνη µιας 
τουλάχιστον δοκιµασίας ανά 1.000 m3 συµπυκνωµένου όγκου και πάντως µιας σε κάθε αυτοτελές 
έργο, για την εξακρίβωση της συµπυκνώσεως που έχει  επιτευχθεί.  Ο  βαθµός συµπυκνώσεως δεν 
πρέπει να είναι κατώτερος από 95%. (Τροποποιηµένη δοκιµασία PROCTOR). 
Κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές της Μελέτης. 
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) ετοίµου συµπυκνωµένου επιχώµατος βάσει στοιχείων αρχικών 
και τελικών διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,65 
 

 
 

 
Άρθρο A-7: Πρόσθετη αποζηµίωση κατασκευής συµπυκνωµένου επιχώµατος από υλικά που  έχουν 

προσκοµισθεί επί τόπου   
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6079) 

 
 
 
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’ 

εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 8,50 
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ΟΜΑ∆Α Β:   ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ - 
ΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΧΥΤΑ 

 
Άρθρο B-1: ΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6059) 
 

 
 
Πρόσθετη αποζηµίωση, διά ένα τετραγωνικό µέτρο µορφώσεως γαιώδους επιφανείας, προκειµένου 
να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαµενών ηµερησίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού 
έργου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα εννέα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 0,49 
 

 
 
Άρθρο B-2: ΜΟΡΦΩΣΗ ΒΡΑΧΩ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

  (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6060) 
 
 
 
Πρόσθετη αποζηµίωση, διά ένα τετραγωνικό µέτρο µορφώσεως βραχώδους επιφανείας, 
προκειµένου να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, δεξαµενών ηµερησίας εξισώσεως ή άλλου 
τεχνικού έργου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 2,90 
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Άρθρο B-3: ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ ΑΜΜΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ. 
   (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6069) 

 
 

 
Για ένα κυβικό µέτρο έδρασης - εγκιβωτισµού - επικάλυψης σωλήνων µε άµµο λατοµείου, 
εκτελούµενης εντός ή εκτός κατοικηµένης περιοχής σύµφωνα µε τους όρους της αντίστοιχης τεχνικής 
προδιαγραφής. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια της άµµου λατοµείου  
β. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του υλικού από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 

του έργου, µετά της σταλίας του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 
γ. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στις τάφρους - ορύγµατα. 
δ. Η συµπύκνωση της στρώσης έδρασης καθώς και των στρώσεων εγκιβωτισµού των σωλήνων 

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και δεκαπέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,15 

 
 
 
Άρθρο B-4: Πρόσθετη αποζηµίωση διάστρωσης και εγκιβωτισµού σωλήνων µε άµµο λατοµείου.  

(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6069) 
 

 
 

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’ 
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
  
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 8,50 
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Άρθρο B-5: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΠΟ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΩ∆ΕΣ 
∆ΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ 
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6079) 

 
Κατασκευή επιστρώµατος µεµβράνης από αµµοχαλικώδες διαβαθµισµένο υλικό, µε την αξία των 
υλικών, την επί τόπου µεταφορά αυτών από οποιαδήποτε απόσταση και την διάστρωση επί της 
µεµβράνης στο προβλεπόµενο από την µελέτη πάχος.  
 
Τιµή ανά µέτρο κυβικό (m3) διαστρωµένο. 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα € και εβδοµήντα πέντε λεπτά 
 (Αριθµητικά): 11,75 
 
 

 
Άρθρο B-6: Πρόσθετη αποζηµίωση κατασκευής επιστρώµατος µεµβράνης από αµµοχαλικώδες 

διαβαθµισµένο υλικό 
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6079) 

 
 

Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’ 
εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 

Τιµή ανά µέτρο κυβικό (m3) διαστρωµένο. 
 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 8,50 
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Άρθρο B-7: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ 
ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΟΣ (HDPE) 

 
  
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή και αυτογενής θερµική συγκόλληση µεµβρανών 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητος (HDPE), για την στεγανοποίηση λιµνοδεξαµενών και ΧΥΤΑ. 
 
Συµπεριλαµβάνεται ο έλεγχος στεγανότητος µε εισπίεση αέρα στο διάκενο µεταξύ των 
παραλλήλων ραφών θερµικής συγκόλλησης.  
 
Τιµή ανά µέτρο τετραγωνικό (m2), βάσει του αναπτύγµατος της επικαλυπτόµενης µε µεµβράνη 
επιφάνειας. 
 

 
 

 Άρθρο B-7.1: Για µεµβράνες HDPE πάχους 1,5 mm 
      (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6361) 

 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε € 
 (Αριθµητικά): 5,00 
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Άρθρο B-8: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΕΩΫΦΑΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΜΕΜΒΡΑΝΗ) 
 

 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή µε µεταλλικούς συνδετήρες 
γεωυφάσµατος µή υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία της στεγανοποιητικής 
µεµβράνης. 
  
Τιµή ανά µέτρο τετραγωνικό (m2), µη συµπεριλαµβανοµένων των επικαλύψεων 

 
 

Άρθρο B-8.1: Για γεωύφασµα µή υφαντό, των 300 gr/m2 
     (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6361) 

 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1,80 
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ΟΜΑ∆Α  Γ:   ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ-  
ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ 

 
 
Άρθρο Γ-1: ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ Η ΣΙ∆ΗΡΟΤΥΠΟΙ ΕΠΙΠΕ∆ΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

   (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6302) 
 
 
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών αγωγών ορθογωνικής διατοµής 
σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, καθώς και καλούπια οποιωνδήποτε γενικά έργων όπως βάθρων, 
τοίχων, πλακών, φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας. 
Οι διαστάσεις των στοιχείων των ικριωµάτων, σανιδωµάτων, µεταλλικών πλαισίων κλπ στοιχείων 
του καλουπιού και του ικριώµατος θα είναι τέτοιας αντοχής ώστε να µπορούν να παραλαµβάνουν 
όλα τα επενεργούντα κατά την κατασκευή φορτία χωρίς οποιαδήποτε παραµόρφωση και 
υποχώρηση του καλουπιού. 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η εργασία αποξήλωσης του καλουπιού και αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που χρησιµοποιήθηκαν για την διαµόρφωσή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 18,40 
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Άρθρο Γ-2: ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ∆ΙΑΣΤΡΩΣΗ, ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 

 
 
Παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή 
ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ), του 
Ε.Κ.Ω.Σ. και τις απαιτήσεις της Μελέτης και των λοιπών συµβατικών τευχών του Eργου µε την 
διάστρωση και συµπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 
σκυροδέµατος, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 στο εργοτάξιο 
προς διάστρωση. 

 
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 και  επιβραδυντικών πήξεως) που 

προβλέπονται από την εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται 
ιδιαιτέρως. 

 
γ. Η  δαπάνη χρήσεως δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης των 

σκυροδοτουµένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
µελέτη του έργου αναφορικά µε την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώµατος. 

 
δ. Συµπεριλαµβάνεται επίσης ανηγµένη η δαπάνη σταλίας των οχηµάτων µεταφοράς του 

σκυροδέµατος (βαρέλας), η δαπάνη µετάβασης επί τόπου, στησίµατος και επιστροφής της 
πρέσσας σκυροδέµατος και η περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων 
σκυροδέµατος από την θέση σκυροδέτησης.  

 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 

(λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές έχουν εφαρµογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεµα. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
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Άρθρο Γ-2.1: Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20   
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6327) 

 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα τρία € 
 (Αριθµητικά): 83,00 
 

 
 

Άρθρο Γ-2.2: Πρόσθετη αποζηµίωση για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20   
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6327) 

 
 

 
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’ 

εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριάντα πέντε € 
 (Αριθµητικά): 35,00 
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Άρθρο Γ-3: ΡΑΒ∆ΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΟΞΕΙ∆ΩΤΟ ΧΑΛΥΒΑ 
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6313) 

 
 
  

 
Για την προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, κοπή, διαµόρφωση και τοποθέτηση οπλισµού 
σκυροδεµάτων από ανοξείδωτους χάλυβες (της κατηγορίας που προβλέπεται από την µελέτη του 
έργου). 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) τοποθετηµένου οπλισµού 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € και τριάντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 4,30 
 

     
 

Άρθρο Γ-4: ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΗΣ 
          (Αναθεωρείται µε το Άρθρο 50% Υ∆Ρ 6327+ 50% Υ∆Ρ 6311) 

 
 

Για την πλήρη κατασκευή ενός τυπικού φρεατίου διακλάδωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου 
και για οποιοδήποτε βάθος αγωγών.  

Στην τιµή περιλαµβάνονται τα υλικά, η εργατική δαπάνη και η απασχόληση εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των ακολούθων επί µέρους εργασιών: 

� οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 

� οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 
εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

� οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

� οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 

� οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

� οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεµα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα µε τα σχέδια 
της Μελέτης   

� οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης 

� η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε διπλή ασφαλτική επάλειψη 

� η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του 
καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

� η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 

� η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 

� η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 
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� η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα οδού 
ή πεζοδρόµιο) 

� κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται οι τυχόν προβλεπόµενες συσκευές εντός του φρεατίου(δικλείδες και 
τεµάχια εξάρµωσης), που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου.  

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες επτακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 2700,00 
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Άρθρο Γ-5: ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ 
   (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
 
       
Εφαρµογή στεγανωτικής επάλειψης επί επιφανειών σκυροδέµατος, σε οποιαδήποτε θέση της 
κατασκευής, ήτοι αστάρωµα των επιφανειών µε primer και δύο στρώσεις  πλαστοελαστικής βαφής 
για την δηµιουργία αδιαπέρατου υµένα.  
 
Εκτέλεση της εργασίας µε σύστηµα υλικών της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την µελέτη 
και τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
       
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαέξι € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 16,20 
 

 



  
 

K:\N2500\cons\tefxi\TM.doc 25                                             N2500/5136/B06                                                     

Άρθρο Γ-6: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6812) 

 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση) γαλβανισµένου 
συρµατοπλέγµατος περιφράξεων οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγµατος βροχίδας, πάχους 
και πλέξης σύρµατος), γαλβανισµένου σύρµατος τάνυσης και ακανθωτού πλέγµατος για την 
κατασκευή περίφραξης σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
  
Το παρόν Αρθρο έχει εφαρµογή σε περίπτωση µη τυποποιηµένων περιφράξεων. 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ενσωµατουµένων ως άνω υλικών 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆ύο € και σαράντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 2,40 
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Άρθρο Γ-7: ΠΑΣΣΑΛΟΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΑΚΤΩΜΕΝΟΙ   
 
  
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου πασσάλων περιφράξεων οποιουδήποτε τύπου, 
διάνοιξη της οπής πάκτωσης σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα από την µελέτη (µε µηχανικά µέσα, 
χρήση αεροσφυρών ή χειρονακτικά), την τοποθέτηση, κατακορύφωση και πάκτωσή τους µε 
σκυρόδεµα ποιότητας C8/10 (µε την αξία του σκυροδέµατος), καθώς και συγκέντρωση και 
αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής των οπών πάκτωσης.  
 
Το παρόν Αρθρο έχει εφαρµογή σε περίπτωση µη τυποποιηµένων περιφράξεων. 
  
 
Άρθρο Γ-7.1: Πάσσαλοι από χαλύβδινα προφίλ, µε την απαιτούµενη αντισκωριακή προστασία 

(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6751) 
 
Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο (kg) χάλυβα πασσάλων (µε τις λοιπές εργασίες ανηγµένες στην αξία 
των χαλυβδίνων πασσάλων) 

 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα € και δεκατρία λεπτά 
 (Αριθµητικά): 1,13 
 



  
 

K:\N2500\cons\tefxi\TM.doc 27                                             N2500/5136/B06                                                     

ΟΜΑ∆Α ∆:   ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ – 
Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 
Άρθρο ∆-1: ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (ΡΕ) 
 

 
Για την προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση κατά µήκος του έργου και πλήρη εγκατάσταση 
ενός µέτρου ωφέλιµου αξονικού µήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) και 
ανά τύπο, ονοµαστική πίεση και διάµετρο αγωγού. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται : 
 
α. Η προµήθεια,  φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. 

 
β. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων 

συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) 
ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 
γ. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν 
για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές 
πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους 
πολυαιθυλενίου. 

 
δ. Η φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση και τοποθέτηση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο 

εκτέλεσης του έργου και η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας σήµανσης σύµφωνα µε την 
αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 
∆ιευκρινίζεται 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 ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους (ανά τύπο, διάµετρο και ονοµαστική πίεση) αγωγού 
από πολυαιθυλένιο ,πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
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Άρθρο ∆-1.1: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE) CE 100, ΤΡΙΤΗΣ 
ΓΕΝΙΑΣ, MRS10  (MINIMUM REQUIRED STRENGTH = EΛΑΧΙΣΤΗ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΑΝΤΟΧΗ = 10 MPA),  ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:2003 

 
 
Άρθρο ∆-1.1.1: Ονοµ. διαµέτρου DN 50 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

     (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 
 

 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα € 
 (Αριθµητικά): 4,00 
 

 
 

 
Άρθρο ∆-1.1.2: Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm 

 (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6621.4) 
 

  
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι τρία € και ογδόντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 23,80 
 

 
Άρθρο ∆-1.1.3: Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm διάτρητος   

 (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 6621.4) 
 
 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε € 
 (Αριθµητικά): 25,00 
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Άρθρο ∆-2: ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ Φ 146 MM ΣΕ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 
ΜΑΛΑΚΑ 

 
 
∆ιάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατοµής Φ 146 mm σε πετρώµατα µαλακά (µε σκληρότητα ίση ή 
µικρότερη από 4 Mohs) µε εγκατεστηµένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο.  
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) κατακορύφου γεωτρήσεως που εκτελείται µε περιστροφικό 
γεωτρύπανο. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη δειγµατοληψίας καρότων και των κιβωτίων φυλάξεως 
αυτών, µπετονίτου (αν πρέπει να χρησιµοποιηθεί), καταγραφής και παρουσιάσεως των στοιχείων 
της γεωτρήσεως (στάθµη νερού στρωµατογραφία κλπ.).  
 
 
Άρθρο ∆-2.1: ∆ιάνοιξη σε βάθος 0-20,00 m 

     (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 7106.1) 
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι οκτώ € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 28,10 
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Άρθρο ∆-3: ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΦΙΛΤΡΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ 2'' ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ. 
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 7112) 

 

Για την προµήθεια επί τόπου του έργου και την τοποθέτηση σε γεώτρηση φιλτροσωλήνα, ως 
ανωτέρω (διάτρητου σε ποσοστό περίπου 20% του ολικού µήκους µε οπές Φ 3mm, σε κανονική 
διάταξη και µε πυκνότητα 20 οπών ανά µέτρο µήκους στο διάτρητο τµήµα του σωλήνα), για τη 
διαµόρφωση πιεζοµετρικής στήλης ανεξαρτήτως του συνολικού µήκους της στήλης, µε πώµα και 
κλειδαριά, στο άνω του εδάφους τµήµα του (µήκους 30 cm).  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους πιεζοµετρικής στήλης (µµ). 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και δέκα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 8,10 
 

 
 
 

Άρθρο ∆-4: ΧΑΛΥΒ∆ΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ 150 MM ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ 
     (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 7114) 

 
 

 

Τοποθέτηση και επανεξαγωγή χαλυβδοσωλήνων Φ 150 mm για επένδυση γεωτρήσεως.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους σωληνώσεως (µµ). 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ∆εκαοκτώ € και ενενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 18,90 
 

 
 
Άρθρο ∆-5: ΧΑΛΙΚΟΦΙΛΤΡΟ Υ∆ΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΣ 

     (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 7115) 
 
 
Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως, µε την προµήθεια και µεταφορά του υλικού επί τόπου. 
Επιµέτρηση βάσει θεωρητικών διαστάσεων δακτυλίου µεταξύ τοιχωµάτων οπής και εξωτερικής 
παρειάς περιφραγµατικού σωλήνα. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πενήντα έξι € και είκοσι λεπτά 
 (Αριθµητικά): 56,20 
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Άρθρο ∆-6: Πρόσθετη αποζηµίωση  χαλικόφιλτρου υδρογεωτρήσεως   
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 7115) 

 
 

 
Πρόσθετη αποζηµίωση οφειλόµενη στις ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου κατ’ 

εφαρµογή της υπ’ αριθµ. 33/24.12.04 Εγκ. του ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
 
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ € και πενήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 8,50 

 
 

 
 
 
Άρθρο ∆-7: ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΓΕΩΤΡΥΠΑΝΟΥ ΤΩΝ 146 MM ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 
 

 
 
Άρθρο ∆-7.1: Αποσυναρµολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου των 146 mm 

     (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 7119.1) 
 

Τιµή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   
 
 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα οκτώ € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 48,60 
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Άρθρο ∆-7.2: Εκφόρτωση και εγκατάσταση γεωτρυπάνου των 146 mm 
(Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ 7119.2) 

 

Τιµή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα οκτώ € και εξήντα λεπτά 
 (Αριθµητικά): 48,60 
 
 
 

Άρθρο ∆-8: Εισκόµιση και αποκόµιση γεωτρύπανου 
                       (Αναθεωρείται µε το Άρθρο Υ∆Ρ-7119.1 50% και Υ∆Ρ-7119.2 50%) 

 
Μεταφορά ενός γεωτρύπανου µε το σύνολο του γεωτρητικού εξοπλισµού από την 

αποθήκη του αναδόχου τις εκτελέσεως του έργου µέχρι την πρώτη θέση τις γεωτρήσεως καθώς και 
την αντίστροφη κίνηση για την αποκόµιση µετά το τέλος τις εργασίας από την τελευταία θέση τις 
γεωτρήσεως 

Τιµή κατ’ αποκοπή (κ.α.).   
 

 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρείς χιλιάδες πεντακόσια  € 
 (Αριθµητικά): 3.500,00 
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