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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι 

απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη. 

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων 

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην 

περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται 

στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης. 

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

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

δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα 

του παρόντος. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, με τις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου  προκύπτει το 

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους 

εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείμενο του Έργου. Στις τιμές 

μονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα 

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από 

τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων 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. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 

και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται με την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, δεν περιλαμβάνεται στις 

αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του συγκεκριμένου 

χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή τους. 

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

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

ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις 

ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 

ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κ.λπ.), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 

έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται 

ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 

οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστημονικού 

προσωπικού και των επιστατών με εξειδικευμένο αντικείμενο, ημεδαπού ή αλλοδαπού που 

απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

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

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση 

ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 

εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατασκευασμένων 

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων 

παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κ.λπ., 

στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

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

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

απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 

φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων 

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

των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, 

τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του 

χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες 

Περιβαλλοντικούς όρους.  

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

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

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

Δημόσιο 

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

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

συγκεκριμένου έργου. 

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

μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, 



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

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των 

μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 

πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 

πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 

δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 

ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις 

κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

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

φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

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

μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.) 

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

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

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις 

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

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

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

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

πάσης φύσεως 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. 

1.10 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση 

ενσωμάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 

προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 

παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα (άρθρα που 

επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).  

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

ανταποκρίνονται στις προβλεπόμενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 

λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων  

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

προσωπικού που οφείλονται: 

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

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

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

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),  

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

για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κ.λπ.),  

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

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

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως 

άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανοιγμένα 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.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις 

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

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

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο 

από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές  

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

κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, 

όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των χώρων 

εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή 

σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη 

σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση 

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

προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την 

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης. 

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

πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών 

αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι 

δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων 

της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), 

κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και 

εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών 

αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]),  

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

χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές 

μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με 

εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, 

πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

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

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη. 

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

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

1.17 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός 

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό 

ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την 

αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται 

τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός 

αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών 

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

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα 

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

οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα 

συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 

περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 

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



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

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, 

Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, 

τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

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

για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την 

εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. 

μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κ.λπ.) που 

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

ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

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

Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής 

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

κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι 

δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων 

προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση 

σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και 

η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. 

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

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

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

των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών. 

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

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, 

εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης 

σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ. 

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

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

ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης. 

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

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 

αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία 

επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

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

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

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

άλλες εργασίες. 

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

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

δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του 

έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, 

σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών 

επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 

προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 



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

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

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

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

περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 

βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

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

άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

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

εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

(4) Εξοπλισμού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουμένων 

ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 

(5) Απομάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την 

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

αποδεκτό  και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

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

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

χρονοδιάγραμμα του έργου και αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου 

χρόνου απασχόλησης. 

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

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος. 

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

Ασφάλειας και Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυμβατικού σταδίου. 

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας. 

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

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων, απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί 

να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση 

ισχυρής νομικής υποστήριξης, απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες 

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

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

τα οποία περιλαμβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαμβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύμφωνα με τις 

προβλέψεις των εγκεκριμένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 

προϋπόθεση μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση μη 

μόνιμης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 



απασχόλησης και η διαθεσιμότητα στο έργο). Ανοιγμένες περιλαμβάνονται και οι 

δαπάνες για προβλεπόμενες νόμιμες αποζημιώσεις. Το επιστημονικό προσωπικό και 

οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά, ασφαλτικά) 

δεν περιλαμβάνονται. 

(3) Νομικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με ad hoc  μετάκληση 

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

χρήση αυτοκινήτων 

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

προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραμέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς 

αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος 

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

κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

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

Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά 

έναντι παρεμφερών προς αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, 

αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή εργασιών που επιμετρώνται 

διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος 

Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα: 

(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων 

από σκυρόδεμα, PVC κ.λπ. 

Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόμενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για 

αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται 

αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως 

μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα 

   DM:  Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο 

παρόν Τιμολόγιο. 

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

υπάρχουσα διάμετρος. 

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

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας 

του παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 

χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το 

λόγο:  

     DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm. 



(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής 

ταινίας του παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της 

χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:  

     ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm 

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

παρόντος Τιμολογίου. 

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση 

η υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε 

ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους 

του παρόντος. 

 
 



 

ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 

            ΑΡΘΡΟ 1.1  
             

            (Ν00.04.10.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6804.ΥΔΡ        

 

            Ανακατασκευή  και  επαναφορά  πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας 

            από τσιμεντόπλακες 

             

                Ανακατασκευή  και  επαναφορά  πεζοδρομίου  με  επικάλυψη 

            τσιμεντόπλακων  ή τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων διαστάσεων, επί 

            βάσης  οπλισμένου  με πλέγμα σκυροδέματος κατηγορίας C10/12, 

            πάχους  τουλάχιστον  7.0  cm,  ή  οποιοδήποτε  άλλου  υλικού 

            απαιτηθεί  (κυβόλιθοι,  μάρμαρα,  πλάκες,  κλπ) έτσι ώστε το 

            πεζοδρόμιο  να  επανέλθει  στην προτέρα κατάσταση. Στην τιμή 

            περιλαμβάνεται: 

             

                α.  η  δαπάνη για την προμήθεια, την φορτοεκφόρτωση, την 

            σταλία  του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά 

            από  οποιαδήποτε  απόσταση  στον  τόπο  του  έργου  όλων των 

            απαιτουμένων υλικών για την πλήρη κατασκευή της ως άνω βάσης 

            από  σκυρόδεμα, καθώς και του απαιτούμενου πλέγματος για τον 

            οπλισμό του σκυροδέματος 

             

                β.  Η  δαπάνη για την προμήθεια, την φορτοεκφόρτωση, την 

            σταλία  του  αυτοκινήτου  κατά  την  φορτοεκφόρτωση  και  τη 

            μεταφορά  στον  τόπο του έργου από οποιαδήποτε απόσταση όλων 

            των   απαιτουμένων   υλικών   επίστρωσης  (τσιμεντόπλακες  ή 

            πλακίδια  κάθε  είδους  και  διαστάσεων, μάρμαρα, κυβόλιθοι, 

            πλάκες Καρύστου, κλπ) 

             

                γ.  Η  προμήθεια και  τοποθέτηση των αντιστοίχων προχύτων 

            κρασπέδων 

             

                δ.  Η δαπάνη των εργασιών για την πλήρη ανακατασκευή και 

            επαναφορά   πεζοδρομίου   κατά  τα  ανωτέρω,  έτσι  ώστε  το 

            πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα του κατάσταση 

             

                Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  πλήρους ανακατασκευής και 

            επαναφοράς πεζοδρομίου 

            (1 Μ2) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (80%)                      (  25.80) 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 1.2  
             

            (Ν21.22.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2122.           

 

            Για  την εκσκαφή ενός μέτρου μήκους τάφρου, πλάτους από 50cm 

            έως  80cm και βάθους έως 100cm, σε έδαφος πάσης φύσεως, μέσα 

            σε κτίριο ή προαύλιο χώρο, εκτελούμενη δια μηχανικών μέσων ή 

            δια   χειρών.   Στη  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  απαιτούμενες 



            εκσκαφές σε πάσης φύσης έδαφος δια χειρών ή μηχανικών μέσων, 

            η  διάστρωση  με άμμο πάχους 10cm κάτω από τον αγωγό Φυσικού 

            Αερίου  και  15cm  πάνω  από  αυτόν,  η  τοποθέτηση  ταινίας 

            επισήμανσης του αγωγού, η επανεπίχωση της τάφρου με προϊόντα 

            εκσκαφής,  η  απομάκρυνση  των αχρήστων υλικών και προϊόντων 

            εκσκαφής  και  κάθε  άλλη  απαιτούμενη εργασία για πλήρη και 

            ολοκληρωμένη εργασία 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (64%)                     (  35.64) 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 1.3  
             

            (22.30.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2261.  Α.ΟΙΚ    

 

            Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές 

            επιφανείας έως 0,05 m2 

             

             Διάνοιξη  οπής,  φωλιάς  ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, 

            παραθύρου  κλπ)  σε  οπτοπλινθοδομές οποιουδήποτε πάχους και 

            τύπου,  με  ή  χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση 

            του  κτιρίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

            ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία μόρφωσης των 

            παρειών  της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος 

            και  η  συσσώρευση  των  προϊόντων  καθαίρεσης  στις  θέσεις 

            φορτώσεως. Τιμή ανά τεμάχιο 

            (1 Τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (60%)                              (  5.60) 

 

          

 

            ΑΡΘΡΟ 1.4  

 
           (11.05.02.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ        

 

            Κατασκευές  από  χαλύβδινα  προφίλ  και λαμαρίνες, χωρίς την 

            αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου, με 

            περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία. 

             

            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 (trashracks), 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 

            κοχλιωτές  κατασκευές,  και  γενικά  κατασκευές που απαιτούν 

            διάτρηση ή στραντζάρισμα. Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα 

            ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 /kg 

            (1 Kg) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ                                          (  2.00) 

 
 

            ΑΡΘΡΟ 1.5  
            
           Αντισκωριακή   προστασία   χαλύβδινων  κατασκευών.  Εφαρμογή 

            διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) με υλικό 

            εποξειδικής βάσεως. 
             

             Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική     προστασία     χαλύβδινων 

            κατασκευών  μετά  την  διαμόρφωση  των  στοιχείων  τους στις 

            εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόμισή τους 

            στο  εργοτάξιο  για  την  τελική  συναρμολόγηση και ανέγερσή 

            τους,  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  08-07-02-01 

            "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 

            Εάν  προβλέπονται  συγκολλήσεις  επί  τόπου του έργου, ή εάν 

            προκληθούν  εκδορές  των  επιφανειών  των στοιχείων κατά την 

            φορτοεκφόρτωσή  τους,  θα  γίνεται  τοπική  αποκατάσταση της 

            αντιδιαβρωτικής  προστασίας, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην 

            ΕΤΕΠ  08-07-02-01  "Αντισκωριακή  προστασία σιδηροκατασκευών 

            υδραυλικών   έργων".   Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  έτοιμης 

            κατασκευής  Οι  δύο  στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υμένα 

            (SFΤ) 25 5 μm εκάστη, θα είναι διαφορετικής απόχρωσης για να 

            είναι  εφικτό  να ελεγχθεί ότι εφαρμόσθηκαν. Η προστατευτική 

            επάλειψη  εφαρμόζεται μετά την αμμοβολή/μεταλλοβολή και πριν 

            από την έναρξη της μηχανουργικής επεξεργασίας. 

            (1 Kg) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΚΑΙ (12%)                                    (  0.12) 

 

 



            ΑΡΘΡΟ 1.6  

 
           (11.08.01.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6751.ΥΔΡ        

 

            Τελική   βαφή   χαλύβδινων   κατασκευών   σε  μη  διαβρωτικό 

            περιβάλλον, πάνω από την στάθμη επεξεργαζομένων υγρών, χωρίς 

            κίνδυνο διαβροχής. 

             

            Τελική  βαφή  χαλύβδινων  κατασκευών στο εργοστάσιο ή το 

            εργοτάξιο,  σε  δύο  στρώσεις, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα 

            χρώματος  (SFT) τουλάχιστον 125 μm, σε απόχρωση της επιλογής 

            της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή 

            προστασία  σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". Επισημαίνεται 

            ότι  το  παρόν άρθρο δεν έχει εφαρμογή στην βαφή σωληνώσεων. 

            Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg) έτοιμης κατασκευής. Εφαρμογή σε 

            χαλύβδινες  κατασκευές  υπό  συνθήκες  έκθεσης Κατηγορίας Α, 

            σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ 08-07-02-01. Ενδεικτικώς με χρήση των 

            στην  πρώτη  στρώση  εποξειδικού  μαρμαρυγικού  οξειδίου του 

            σιδήρου   δύο  συστατικών  και  στην  δεύτερη  ελαιοχρώματος 

            αλκυδικής σιλικόνης 

            (1 Kg) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΚΑΙ (17%)                                    (  0.17) 

 

             ΑΡΘΡΟ 1.7 

 
           (11.02.03.ΥΔΡ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6752.ΥΔΡ        

 

            Μεταλλικές   εσχάρες   καναλιών   υδροσυλλογής,  χαλύβδινες, 

            γαλβανισμένες, ηλεκτροπρεσσαριστές. 

             

             Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, γαλβανισμένες 

            ηλεκτρο-πρεσσαριστές,   σύμφωνα   με   την  μελέτη  και  την 

            ΕΤΕΠ08-07-01-03     "Εσχάρες     υδροσυλλογής     χαλύβδινες 

            ηλεκτροπρεσσαριστές"  Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το 

            αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, σύμφωνα με 

            τα   σχέδια   λεπτομερειών  της  μελέτης.  Περιλαμβάνεται  η 

            προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  της  εσχάρας  και  του 

            πλαισίου  έδρασης  αυτής,  η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και 

            επίκλησης  της  εσχάρας  με  χρήση  στερεών υποθεμάτων και ο 

            εγκιβωτισμός  του  πλαισίου  έδρασης  με  τσιμεντοκονία,  μη 

            συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. Το παρόν άρθρο 

            έχει  εφαρμογή,  τόσο  επί  νέων  όσο  και  επί υφισταμένων 

            κατασκευών  (αντικατάσταση  εσχαρών). Επιμέτρηση για τις μεν 

            τυποποιημένες  εσχάρες  βιομηχανικής προέλευσης με βάση τους 

            πίνακες    βαρών    του    κατασκευαστή,    για    τις    δε 

            ηλεκτροσυγκολλητές  εσχάρες νε βάση αναλυτικούς υπολογισμούς 

            των    ράβδων    και   λοιπών   διατομών   μορφοχάλυβα   που 

            χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμία περίπτωση 

            δεν   γίνεται   αποδεκτή  επιμέτρηση  με  ζύγιση.  Τιμή  ανά 

            χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

            (1 Kg) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ (10%)                               (  3.10) 



 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 1.8 

 
           (77.67.03.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7767.  6.ΟΙΚ    

 

            Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου από 2 1/2 έως 3" 

             

            Χρωματισμοί  σωληνώσεων,  σύμφωνα  με την μελέτη και την 

            ΕΤΕΠ  03-10-03-00  "Αντισκωριακή  προστασία  και χρωματισμός 

            σιδηρών επιφανειών". Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑ ΚΑΙ (40%)                               (  3.40) 

 

 

 

 



 

 

            ΑΡΘΡΟ 2.1 
             

            (Ν8036.51.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            

 

            Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  κοχλιωτής σύνδεσης, 

            κατάλληλος  για  φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

            10255/2005  MEDIUM,  διαμέτρου  2  1/2  INS,  σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια σιδηροσωλήνα μετά των ειδικών 

            τεμαχίων  κάθε  είδους  (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

            ταυ, ρακόρ, κλπ), των αγκίστρων στερέωσης σε απόσταση μεταξύ 

            τους  σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, των μικροϋλικών 

            μετά  της  εργασίας σήμανσης των σωλήνων και των μικροϋλικών 

            (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ), προσκόμιση επί τόπου του έργου 

            και  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  σύμφωνα με το κανονισμό 

            εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 963/Β/15-7-03), 

            σύνδεση  και  δοκιμές αντοχής και στεγανότητας. Όλα τα υλικά 

            θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  για εσωτερικές εγκαταστάσεις 

            φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά τα 

            οποία  θα  παραδίδονται  στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, 

            προς  έγκριση.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται και η σήμανση του 

            σωλήνα με λωρίδες κίτρινου χρώματος 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (3%)                       (  48.03) 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 2.2  
             

            (Ν8042.31.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            

 

            Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 

            4   bar,   κατάλληλος   για  δίκτυο  φυσικού  αερίου,  μέσης 

            πυκνότητας,  2ης  γενιάς, τύπου ΡΕ 80, SDR 11, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  1555,  διαμέτρου 110 ΜΜ, πλήρης, σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές,  δηλαδή  σωλήνας  μετά των ειδικών εξαρτημάτων 

            κάθε   σχήματος  (μούφες,  ταυ,  καμπύλες,  γωνίες,  μαστοί, 

            συστολές,  κλπ),  των μικροϋλικών μετά της εργασίας σήμανσης 

            των  σωλήνων  και  των μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης επί 

            τόπου  του  έργου  και  εργασία  για  πλήρη  εγκατάσταση και 

            σύνδεση.  Όλα  τα  υλικά  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές για 

            εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα 

            ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία  θα  παραδίδονται  στην 

            επιβλέπουσα αρχή πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση. 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ (85%)                           (  50.85) 

 

 

 

         

 

 



         ΑΡΘΡΟ 2.3  
 

        (Ν8036.51.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 5            

 

            Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή,  κοχλιωτής σύνδεσης, 

            κατάλληλος  για  φυσικό αέριο, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

            10255/2005   MEDIUM,   διαμέτρου   3  INS,  σύμφωνα  με  τις 

            Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια σιδηροσωλήνα μετά των ειδικών 

            τεμαχίων  κάθε  είδους  (μούφες, γωνίες, καμπύλες, συστολές, 

            ταυ, ρακόρ, κλπ), των αγκίστρων στερέωσης σε απόσταση μεταξύ 

            τους  σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, των μικροϋλικών 

            μετά  της  εργασίας σήμανσης των σωλήνων και των μικροϋλικών 

            (καννάβι, σχοινί, μίνιο κλπ), προσκόμιση επί τόπου του έργου 

            και  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης  σύμφωνα με το κανονισμό 

            εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου (ΦΕΚ 963/Β/15-7-03), 

            σύνδεση  και  δοκιμές αντοχής και στεγανότητας. Όλα τα υλικά 

            θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  για εσωτερικές εγκαταστάσεις 

            φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά τα 

            οποία  θα  παραδίδονται  στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, 

            προς  έγκριση.  Στην  τιμή  περιλαμβάνεται και η σήμανση του 

            σωλήνα με λωρίδες κίτρινου χρώματος 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (90%)                    (  64.90) 

 

 

       ΑΡΘΡΟ 2.4 

 
           (Ν8042.31.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 8            

 

            Πλαστικός σωλήνας από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), πίεσης λειτουργίας 

            4   bar,   κατάλληλος   για  δίκτυο  φυσικού  αερίου,  μέσης 

            πυκνότητας,  2ης  γενιάς, τύπου ΡΕ 80, SDR 11, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  1555,  διαμέτρου  90 ΜΜ, πλήρης, σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές,  δηλαδή  σωλήνας  μετά των ειδικών εξαρτημάτων 

            κάθε   σχήματος  (μούφες,  ταυ,  καμπύλες,  γωνίες,  μαστοί, 

            συστολές,  κλπ),  των μικροϋλικών μετά της εργασίας σήμανσης 

            των  σωλήνων  και  των μικροϋλικών σύνδεσης και στήριξης επί 

            τόπου  του  έργου  και  εργασία  για  πλήρη  εγκατάσταση και 

            σύνδεση.  Όλα  τα  υλικά  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές για 

            εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα 

            ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία  θα  παραδίδονται  στην 

            επιβλέπουσα αρχή πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση. 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΣΑΡΑΝΤΑ ΚΑΙ (4%)                            (  40.04) 

 

 



 

           ΑΡΘΡΟ 3.1  
             

            (Ν8106.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Σφαιρική   βάνα   φυσικού   αερίου   ορειχάλκινη,  κοχλιωτής 

            σύνδεσης,  ΡΝ16,  με  μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου 1/2 INS, πλήρης, σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και την εργασία 

            πλήρους     εγκατάστασης.    Θα    διαθέτει    πιστοποιητικά 

            καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα 

            υποβληθούν στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΚΑΙ (21%)                          (  16.21) 

 

 

           

           ΑΡΘΡΟ 3.2  
 

 

            (Ν8106.21.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Σφαιρική   βάνα   φυσικού   αερίου   ορειχάλκινη,  κοχλιωτής 

            σύνδεσης,  ΡΝ16,  με  μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου 3/4 INS, πλήρης, σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και την εργασία 

            πλήρους     εγκατάστασης.    Θα    διαθέτει    πιστοποιητικά 

            καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα 

            υποβληθούν στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (30%)                        (  19.30) 

 

 

           ΑΡΘΡΟ 3.3  
             

            (Ν8106.21.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Σφαιρική   βάνα   φυσικού   αερίου   ορειχάλκινη,  κοχλιωτής 

            σύνδεσης,  ΡΝ16,  με  μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  331, διαμέτρου 2 1/2 INS, κατά τα λοιπά όπως το 

            Άρθρο Ν8106.21.1. 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΙ ΚΑΙ (40%)                      (  106.40) 

 

 

          

           

 

 

 

 



           ΑΡΘΡΟ 3.4  
 

          (Ν8106.21.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Σφαιρική   βάνα   φυσικού   αερίου   ορειχάλκινη,  κοχλιωτής 

            σύνδεσης,  ΡΝ16,  με  μοχλό, πλήρους διατομής, σύμφωνα με το 

            πρότυπο  ΕΝ  331,  διαμέτρου  3  INS, πλήρης, σύμφωνα με τις 

            Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και την εργασία 

            πλήρους     εγκατάστασης.    Θα    διαθέτει    πιστοποιητικά 

            καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα 

            υποβληθούν στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ (16%)              (  167.16) 

 
 

 

         ΑΡΘΡΟ 3.5  
             

            (Ν8608.22.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Φίλτρο   φυσικού  αερίου,  από  αλουμίνιο,  ΡΝ6,  φλαντζωτής 

            σύνδεσης,  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  ΕΝ  126,  DIN 3386, Gas 

            Directive  90/396/EEC,  PED  Directive  97/23/EC, ικανότητας 

            φίλτρανσης  50μm,  διαμέτρου  DN65  πλήρες,  σύμφωνα  με τις 

            Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και την εργασία 

            πλήρους     εγκατάστασης.    Θα    διαθέτει    πιστοποιητικά 

            καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα 

            υποβληθούν στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (32%)           (  323.32) 

 

 

           ΑΡΘΡΟ 3.6 

 
            (Ν8608.22.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Φίλτρο   φυσικού  αερίου,  από  αλουμίνιο,  ΡΝ6,  φλαντζωτής 

            σύνδεσης,  σύμφωνα  με  τα  πρότυπα  ΕΝ  126,  DIN 3386, Gas 

            Directive  90/396/EEC,  PED  Directive  97/23/EC, ικανότητας 

            φίλτρανσης  50μm,  διαμέτρου  DN80  πλήρες,  σύμφωνα  με τις 

            Προδιαγραφές,  με  τα  μικροϋλικά  σύνδεσης  και την εργασία 

            πλήρους     εγκατάστασης.    Θα    διαθέτει    πιστοποιητικά 

            καταλληλότητας για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, τα οποία θα 

            υποβληθούν στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, προς έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (61%)           (  363.61) 

 
 

 

 

 



 

          ΑΡΘΡΟ 3.7 

 
           (Ν8610.52.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Σύνδεσμος  μεταλλικός  (INOX,  AISI  316L), αντικραδασμικός, 

            φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλος για καυστήρες και εξαρτήματα 

            φυσικού  αερίου, διαμέτρου 65 ΜΜ, τοποθετημένος σε σωλήνωση, 

            πλήρης,  σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές,  δηλαδή  προμήθεια, 

            προσκόμιση,   εγκατάσταση   και   σύνδεση.   Θα  πληρεί  τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα 

            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (30%)            (  145.30) 

 

 

          ΑΡΘΡΟ 3.8 

 
        (Ν8610.52.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Σύνδεσμος  μεταλλικός  (INOX,  AISI  316L), αντικραδασμικός, 

            φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλος για καυστήρες και εξαρτήματα 

            φυσικού  αερίου, διαμέτρου 80 ΜΜ, τοποθετημένος σε σωλήνωση, 

            πλήρης,  σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές,  δηλαδή  προμήθεια, 

            προσκόμιση,   εγκατάσταση   και   σύνδεση.   Θα  πληρεί  τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα 

            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (92%)            (  185.92) 

 

          ΑΡΘΡΟ 3.9  
             

            (Ν8611.11.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 12           

 

            Μεταλλοπλαστικός  σύνδεσμος (PE-Steel), ΡΕ100, SDR11, API5L, 

            με  πιστοποιητικά κατά ΕΝ 1555 και ΕΝ 10204.3.1, συγκολλητών 

            άκρων,  κατάλληλος  για  δίκτυα  φυσικού  αερίου,  διαμέτρου 

            90x3",   σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές,  δηλαδή  προμήθεια, 

            προσκόμιση,   εγκατάσταση   και   σύνδεση.   Θα  πληρεί  τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα 

            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (59%)            (  171.59) 

 

 



            ΑΡΘΡΟ 3.10  
             

            (Ν8628.42.8)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Ηλεκτροβαλβίδα  χειροκίνητης επαναφοράς, Normally Open, κατά 

            ΕΝ  1706, από αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλη 

            για δίκτυο φυσικού αερίου, διαμέτρου 65mm πλήρης, σύμφωνα με 

            τις Προδιαγραφές, με τα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία 

            πλήρους  εγκατάστασης  και σύνδεσης παραδοτέα σε λειτουργία. 

            Θα  πληρεί  τις  προδιαγραφές  για  εσωτερικές εγκαταστάσεις 

            φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά τα 

            οποία  θα  παραδίδονται  στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, 

            για έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ (97%)                  (  609.97) 

 

          

 

 

 

 

          ΑΡΘΡΟ 3.11 

 
          (Ν8628.42.9)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 11           

 

            Ηλεκτροβαλβίδα  χειροκίνητης επαναφοράς, Normally Open, κατά 

            ΕΝ  1706, από αλουμίνιο, PN6, φλαντζωτής σύνδεσης, κατάλληλη 

            για δίκτυο φυσικού αερίου, διαμέτρου 80mm πλήρης, σύμφωνα με 

            τις Προδιαγραφές, με τα υλικά, τα μικροϋλικά και την εργασία 

            πλήρους  εγκατάστασης  και σύνδεσης παραδοτέα σε λειτουργία. 

            Θα  πληρεί  τις  προδιαγραφές  για  εσωτερικές εγκαταστάσεις 

            φυσικού  αερίου,  διαθέτοντας  τα  ανάλογα  πιστοποιητικά τα 

            οποία  θα  παραδίδονται  στην επίβλεψη πριν την εγκατάσταση, 

            για έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ (97%)          (  725.97) 

 



 

            ΑΡΘΡΟ 4.1  
             

            (Ν8455.42.7)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Καυστήρας  φυσικού  αερίου,  χαμηλών  εκπομπών  οξειδίων του 

            αζώτου  (low nox), αναλογικής λειτουργίας (για υψηλό επίπεδο 

            απόδοσης  και  οικονομικότερη  λειτουργία  της  εγκατάστασης 

            θέρμανσης),  ισχύος  έως  390ΚW  σύμφωνα  με  τις Ευρωπαϊκές 

            Οδηγίες  και Κανονισμούς (ΕΝ 676, GAD 90/396/EEC, PED 97/23, 

            92/42EEC,  LV  73/23/EEC & EMC 89/336/EEC), δηλαδή προμήθεια 

            καυστήρα  φυσικού  αερίου  κατάλληλου  για  λέβητα κεντρικής 

            θέρμανσης  με  τον πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργασή και όλα 

            τα  εξαρτήματα,  τις  συσκευές και τα μικροϋλικά, σύμφωνα με 

            την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, μεταφορά 

            στον  τόπο  του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης προς 

            το  δίκτυο  φυσικού  αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων 

            αυτοματισμού,  δοκιμών,  ρύθμισης  και έναυσης για ομαλή και 

            ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και 

            η  μετατροπή της φλάντζας, αν απαιτείται, καθώς και η έκδοση 

            πιστοποιητικού  ρύθμισης του καυστήρα και του φύλλου ελέγχου 

            σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΥΟ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ  ΕΚΑΤΟΝ  ΔΕΚΑ  ΕΞΙ ΚΑΙ 

                     (61%)                                    ( 2,116.61) 

 

 

 

          ΑΡΘΡΟ 4.2  
 

           (Ν8455.42.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Καυστήρας  φυσικού  αερίου,  χαμηλών  εκπομπών  οξειδίων του 

            αζώτου  (low nox), αναλογικής λειτουργίας (για υψηλό επίπεδο 

            απόδοσης  και  οικονομικότερη  λειτουργία  της  εγκατάστασης 

            θέρμανσης),  ισχύος  έως  195ΚW  σύμφωνα  με  τις Ευρωπαϊκές 

            Οδηγίες  και Κανονισμούς (ΕΝ 676, GAD 90/396/EEC, PED 97/23, 

            92/42EEC,  LV  73/23/EEC & EMC 89/336/EEC), δηλαδή προμήθεια 

            καυστήρα  φυσικού  αερίου  κατάλληλου  για  λέβητα κεντρικής 

            θέρμανσης  με  τον πίνακα ελέγχου με μικροεπεξεργασή και όλα 

            τα  εξαρτήματα,  τις  συσκευές και τα μικροϋλικά, σύμφωνα με 

            την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές της μελέτης, μεταφορά 

            στον  τόπο  του έργου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης προς 

            το  δίκτυο  φυσικού  αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και οργάνων 

            αυτοματισμού,  δοκιμών,  ρύθμισης  και έναυσης για ομαλή και 

            ασφαλή λειτουργία του καυστήρα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και 

            η  μετατροπή της φλάντζας, αν απαιτείται, καθώς και η έκδοση 

            πιστοποιητικού  ρύθμισης του καυστήρα και του φύλλου ελέγχου 

            σύμφωνα με τα πρότυπα του ΠΕΡΠΑ 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ 

                     (45%)                                    ( 1,984.45) 



 

           ΑΡΘΡΟ 4.3 

 
            (Ν8467.11.3)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 29           

 

Καπνοδόχος ή καπναγωγός από ανοξείδωτη λαμαρίνα, δύο τοιχωμάτων με 

μόνωση πετροβάμβακα,  εσωτερικής διατομής Φ250, πλήρως τοποθετημένη 

            μετά των εξαρτημάτων στήριξης και της αναλογίας δαπανών όλων 

            των  ειδικών  εξαρτημάτων  (γωνίες,  ταυ,  καπέλο  απόληξης, 

            σύνδεσης  με  καπναγωγό  ή  λέβητα,  θυρίδα καθαρισμού, κλπ) 

            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 

            μελέτης,  δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 

            πλήρους τοποθέτησης. 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ (58%)               (  126.58) 

 



            ΑΡΘΡΟ 5.1  
 

 

            (Ν8646.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           

 

            Σύστημα   ελέγχου  στεγανότητας  βαλβίδων  καυστήρα  φυσικού 

            αερίου,  για  καυστήρες  ισχύος  άνω  των  200KW,  με όλα τα 

            αναγκαία  όργανα  ελέγχου και λειτουργίας και την καλωδίωση, 

            πλήρες, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές, δηλαδή προμήθεια υλικών 

            και  μικροϋλικών και εργασία πλήρης εγκατάστασης και δοκιμών 

            μέχρι  κανονικής  λειτουργίας.  Όλα  τα υλικά θα πληρούν τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά,   τα   οποία  θα 

            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (42%)          (  568.42) 

 

 

 

 

          ΑΡΘΡΟ 5.2  
             

            (Ν8766.51.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46           

 

            Καλώδιο   ΝΥΜ   3x1.5mm2,   χωνευτό   ή   ορατό,   μετά  του 

            προστατευτικού    ηλεκτρικού    σωλήνα,    δηλαδή   καλώδιο, 

            προστατευτικός   σωλήνας   ευθύς   ή  σπιράλ  βαρέως  τύπου, 

            στηρίγματα  και  αναλογία  δαπάνης  κουτιών  διακλάδωσης και 

            διακόπτου,  και  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  και μικροϋλικά 

            εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την απαιτούμενη εργασία για 

            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (51%)                      (  14.51) 

 

 

 

 

           ΑΡΘΡΟ 5.3 

 
           (Ν8766.52.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 46           

 

            Καλώδιο   ΝΥΜ   3x2.5mm2,   χωνευτό   ή   ορατό,   μετά  του 

            προστατευτικού    ηλεκτρικού    σωλήνα,    δηλαδή   καλώδιο, 

            προστατευτικός   σωλήνας   ευθύς   ή  σπιράλ  βαρέως  τύπου, 

            στηρίγματα  και  αναλογία  δαπάνης  κουτιών  διακλάδωσης και 

            διακόπτου,  και  όλα  τα  απαιτούμενα  υλικά  και μικροϋλικά 

            εγκατάστασης  και  σύνδεσης  και την απαιτούμενη εργασία για 

            παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 

            (1 Μ) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ (89%)                      (  14.89) 



 
 

            ΑΡΘΡΟ 5.4 

            (Ν8994.54.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62           

 

            Ανιχνευτής   διαρροής  φυσικού  αερίου,  καταλυτικού  τύπου, 

            πλήρως  τοποθετημένος, με την απαιτούμενη καλωδίωση, σύμφωνα 

            με  τις  Προδιαγραφές, δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου 

            του  έργου  και  εργασία  πλήρους  εγκατάστασης, δοκιμών και 

            παράδοση  σε  πλήρη και κανονική λειτουργία. Όλα τα υλικά θα 

            πληρούν   τις   προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις 

            φυσικού αερίου διαθέτοντας τα ανάλογα πιστοποιητικά τα οποία 

            θα  παραδίδονται  στην  επίβλεψη  πριν την εγκατάσταση, προς 

            έγκριση. 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ (71%)            (  251.71) 

 

 

 

           ΑΡΘΡΟ 5.5 
 

           (Ν8994.55.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62           

 

            Πίνακας  συστήματος  ανίχνευσης  διαρροής  φυσικού αερίου, 3 

            ανεξαρτήτων   ζωνών,   με   δυνατότητα   σηματοδότησης   την 

            ενδεχόμενη  διαρροή ηχητικά και οπτικά (με εσωτερική σειρήνα 

            και  εξωτερική  φαροσειρήνα),  συνδεδεμένο  με ηλεκτρονόμους 

            (ρελέ)  για τη διακοπή του ρεύματος στο λεβητοστάσιο και τo 

            κλείσιμο της ηλεκτρικής ή πνευματικής ασφαλιστικής βαλβίδας, 

            με τους ηλεκτρονόμους να διαθέτουν μπουτόν εκκίνησης (START) 

            ώστε μετά την ενεργοποίησή τους νε μην επανέρχονται αυτόματα 

            αλλά  χειροκίνητα,  πλήρες,  σύμφωνα  με  τις  Προδιαγραφές, 

            δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία 

            πλήρους  εγκατάστασης,  δοκιμών  και  παράδοση  σε πλήρη και 

            κανονική   λειτουργία.   Όλα   τα   υλικά   θα  πληρούν  τις 

            προδιαγραφές  για  εσωτερικές  εγκαταστάσεις  φυσικού αερίου 

            διαθέτοντας   τα   ανάλογα   πιστοποιητικά   τα   οποία   θα 

            παραδίδονται   στην  επίβλεψη  πριν  την  εγκατάσταση,  προς 

            έγκριση. 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (13%)          (  968.13) 

 

 

          ΑΡΘΡΟ 5.6 

 
           (Ν8994.72.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 56           

 

            Σειρήνα  σήμανσης  συναγερμού,  με  ενσωματωμένο  φλας,  για 

            ταυτόχρονη  οπτική  και  ηχητική  ένδειξη  με  όλα τα όργανα 

            χειρισμού  και ένδειξης τοποθετημένα μέσα σε πλαστικό ειδικό 

            περίβλημα,  το  οποίο  θα  τοποθετηθεί  πάνω  στον  τοίχο. Η 

            συσκευή  θα  έχει  έναν  φωτεινό  επαναλήπτη και μία σειρήνα 



            συναγερμού,  για  ταυτόχρονη  οπτική  και  ακουστική ένδειξη 

            συναγερμού σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές 

            της  μελέτης,  δηλαδή  οπτακουστικό  σύστημα σήμανσης πλήρες 

            όπως παραπάνω, υλικά και μικροϋλικά εγκατάστασης, ηλεκτρικής 

            σύνδεσης,  ρύθμισης,  δοκιμών  και  παράδοσης  σε  πλήρη και 

            κανονική λειτουργία. 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΚΑΙ (35%)                     (  110.35) 

 



 

 

            ΑΡΘΡΟ 6.1  

 
            (Ν8840.32.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           

 

            Ανοξείδωτο  μεταλλικό  ερμάριο  BY-PASS,  διαστάσεων περίπου 

            80χ80cm  πλήρες,  σύμφωνα  με  την Τεχνική Περιγραφή και τις 

            Προδιαγραφές   της  μελέτης,  με  τον  χρωματισμό  του,  τις 

            απαραίτητες  οπές  και  την  εργασία στερέωσης στον τοίχο με 

            πακτωμένα  σιδερένια ελάσματα και παράδοση σε πλήρη κανονική 

            λειτουργία 

            (1 Τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ (13%)              (  550.13) 

 

           ΑΡΘΡΟ 6.2 
             

            (Ν8840.31.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           

 

            Ανοξείδωτο  μεταλλικό  ερμάριο  προστασίας  ηλεκτροβαλβίδων, 

            επίτοιχης  τοποθέτησης,  διαστάσεων  περίπου 35χ35cm πλήρες, 

            σύμφωνα  με  την  Τεχνική  Περιγραφή  και  Προδιαγραφές  της 

            μελέτης, με τον χρωματισμό του, τις απαραίτητες οπές και την 

            εργασία στερέωσης στον τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα 

            και παράδοση σε πλήρη κανονική λειτουργία 

            (1 Τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ (42%)          (  348.42) 

 



           ΑΡΘΡΟ 7.1 

          (Ν8455.91.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Αποξήλωση  καυστήρα  πετρελαίου δηλαδή προσεκτική αποσύνδεση 

            από  τα  δίκτυα  πετρελαίου,  ρεύματος και από το λέβητα του 

            υφιστάμενου  καυστήρα με τα εξαρτήματα του, συγκέντρωσης των 

            αποξηλωθέντων  υλικών  και  απομάκρυνση  από τους χώρους του 

            κτιρίου  και  η  διάθεση τους με νόμιμο τρόπο, σύμφωνα με τις 

            οδηγίες  της επιβλέπουσας αρχής. Η όλη εργασία θα εκτελεστεί 

            με   κάθε   επιμέλεια,   χωρίς  να  προκληθούν  ζημιές  στις 

            εγκαταστάσεις   του   κτιρίου,  οι  οποίες  εάν  συμβούν,  θα 

            αποκαθίστανται αδαπάνως 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ (55%)             (  183.55) 

 



             ΑΡΘΡΟ 8.1 

 

 

            (Ν8455.92.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Καθαρισμός  λέβητα από κατάλοιπα καύσης, κλπ απομάκρυνση των 

            άχρηστων υλικών και παράδοση του λέβητα έτοιμου προς χρήση 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ                      (  55.06) 
 

             

            ΑΡΘΡΟ 8.2 

 

             

            (Ν8455.93.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 28           

 

            Ρύθμιση  λέβητα  και  καυστήρα, θέση σε λειτουργία με φυσικό 

            αέριο  και  έκδοση  φύλλου  ρύθμισης  της  εγκατάστασης  από 

            εξειδικευμένο προσωπικό. 

            (1 τεμ.) 

 

            Ε Υ Ρ Ω: ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ        (  201.91) 

 
 

 

Παλλήνη, 31-08-2020 

 

     Ο Συντάξας                                                         Εθεωρήθη  

                                                                     Ο Προϊστάμενος  Δ/νσης Τ.Υ.  

 

 

 

Παναγιώτης Καλδής                                           Νικόλαος  Λιόγας  

 


		2020-10-08T08:34:21+0300




