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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ- ΝΕΣΤΟΡΟΣ  

Έργο: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ 
 

   

 
Τιμολόγιο Μελέτης  

 
 

A.T.: 001  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 1.1  Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 6541  100,00%  
 
      Μηνιαία αποζημίωση χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών ή αναγγελίας 
κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ''Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)''. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) πινακίδων 
μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο 
· ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της 
πινακίδας εντός του εδάφους 
· η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).    
( 1 μήνας )  Μήνας  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 8,00    
 

A.T.: 002  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 1.3  Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 108  100,00%  
 
      Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 
200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.  
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων  έργων, είτε ως 
ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 
· η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 
· ο έλεγχος λειτουργίας 
· η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 
Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής 
σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.    
( 1 μήνας )  Μήνας  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ     
 (Αριθμητικώς): 10,00    
 

A.T.: 003  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 1.5  Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 

κυκλοφορίας των πεζών.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6301  100,00%  
 
      Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή 
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου 
κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωμα 
ασφαλείας. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
· η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις θέσεις των 
ορυγμάτων  
· η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών 
· η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών 
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 
 
Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας  ενός 
τετραγωνικού μέτρου.    
( 1 μήνας )  Μήνας  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ     
 (Αριθμητικώς): 20,00    
 

A.T.: 004  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 2.1  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και 

αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6071  100,00%  
 
      Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, με 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται ανεξάρτητα 
από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την 
προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος,  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,80 [*] (0,35+10,45)  
 

A.T.: 005  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 2.2  Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή 

άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6072  100,00%  

 
      Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος, με 
την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται ανεξάρτητα 
από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό 
την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του έργου.  
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή καθαιρεθείσας 
κατασκευής (κατά περίπτωση),  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,85  [*] (0,4+10,45)  
 

A.T.: 006  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.10.1.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.1  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων''.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,50    
 

A.T.: 007  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.10.1.2  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. ΓΙα βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 
m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6081.2  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων''.  
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,50    
 

A.T.: 008  
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ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.11.1.1  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6082.1  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών 
(με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν 
αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.   
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 25,00    
 

A.T.: 009  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
3.11.1.2  

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6082.2  100,00%  

 
      Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
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κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση 
διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών 
(με εφαρμογή μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν 
αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων''.  
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 
υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  απαιτούνται), 
η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που 
να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον 
τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00 m 
συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε 
ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.   
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος 
και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 
προϊόντων εκσκαφών.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,50    
 

A.T.: 010  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.12  Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 
δίκτυα ΟΚΩ.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6087  100,00%  

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

A.T.: 011  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.1.1  Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 

δικτύων  σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη. Με την παράπλευρη 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6053  100,00%  

 
      Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - 
ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα 
και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο 
εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ''Εκσκαφές τάφρων και 
διωρύγων''  
 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης 
από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 
του ΝΕΤ ΠΡΣ.  
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές 
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΞΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,600    
 

A.T.: 012  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.3.1  Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών 

δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών. Με την 
παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6055  100,00%  

 
      Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη βραχώδη, 
οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής σφύρας ή αερόσφυρας (χωρίς  
χρήση εκρηκτικών), με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm θάμνων 
στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 ''Εκσκαφές τάφρων και 
διωρύγων''  
 
Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου μεγαλύτερης 
από 50cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα 
του ΝΕΤ ΠΡΣ.  
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m³) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές 
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00    
 

A.T.: 013  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 3.16  Διάστρωση προιόντων εκσκαφής.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6070  100,00%  
 
      Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 ''Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων'' και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά συμπύκνωση 
με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των ομβρίων στην 
περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 
 
Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου.  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³).    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΙΚΟΣΙ   ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 0,200    
 

A.T.: 014  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.4  Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.   
 

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

ΛΕΠΤΑ 
  

 (Αριθμητικώς): 22,45 [*] (12+10,45)  
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A.T.: 015  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.5  Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή   
 

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

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 13,65 [*] (3,2+10,45)  
 

A.T.: 016  
 
ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-51  Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.   
 

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

A.T.: 017  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.10  Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   
 

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

A.T.: 018  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.11  Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   
 

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

A.T.: 019  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 4.9  Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΔΟ 4521.Β  100,00%  
 
      Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 
0,10 m  
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 
0,10 m  
3. Ασφαλτική προεπάλειψη   
4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη   
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη 
μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού 
και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν 
πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ     
 (Αριθμητικώς): 18,00    
 

A.T.: 020  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
004.10.σχ1  

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6804  100,00%  

 
      Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου με επικάλυψη τσιμεντοπλακών 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 κ.λ.π.) έτσι 
ώστε το πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται : 
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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, κ.λ.π.) 
γ. 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 (m²) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς πεζοδρομίου    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 20,76    
 

A.T.: 021  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.5.1  Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6068  100,00%  
 
      Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού 
υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και 
μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων 
αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 
13286-2).  
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,85  [*] (12+2,85)  
 

A.T.: 022  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 5.7  Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6069  100,00%  
 
      Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 
σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
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α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 
μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,85  [*] (11+2,85)  
 

A.T.: 023  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 
21.1.1.3  

Αντλήσεις - αποστραγγίσεις. Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτημάτων. Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 
Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2186  100,00%  

 
      Για την άντληση υδάτων που εκτελείται από πλήρες αντλητικό συγκρότημα, ήτοι για τις δαπάνες 
μισθωμάτων, επισκευών, μεταφορικών και φθορών του αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας, κινητήρα, 
σωληνώσεων και λοιπών εξαρτημάτων) αποζημιώσεως προσωπικού, προμηθείας καυσίμων ή 
ηλεκτρικής ενεργείας και λιπαντικών, αποζημιώσεως για ημεραργίες του συγκροτήματος, 
διαμορφώσεως προσωρινής ανοικτής τάφρου, επεκτάσεως σωληνώσεων για την απαγωγή του νερού 
μακριά από τα έργα μέχρι τη θέση που θα αποχετευθούν, καθαρισμού των σωληνώσεων, 
μετακινήσεων του συγκροτήματος, σταλίας του συγκροτήματος καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που 
χρειάζεται για την πλήρη λειτουργία του αντλητικού συγκροτήματος,σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων''. 
 
 Τιμή για κάθε ώρα (h) πραγματικής και πλήρους λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος 
που πραγματοποιείται μετά από την έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας:    
( 1 h )  Ωρα  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ     
 (Αριθμητικώς): 4,00    
 

A.T.: 024  
 
ΝΕΤ ΟΙΚ-Β 23.2  Ικριώματα -  Αντιστηρίξεις. Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΟΙΚ 2302  100,00%  
 
      Ικριώματα συνήθη σταθερά, οποιουδήποτε ύψους, από ξυλεία, για την εκτέλεση εργασιών 
εκτεινομένων κατ' επιφάνεια, όπως λιθοδομών, επιχρισμάτων, εξωτερικών χρωματισμών κλπ, με τα 
απαιτούμενα σιδηρικά συνδέσεως και πακτώσεως. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η διάνοιξη των 
απαιτουμένων φωλεών, η επαναπλήρωσή τους και η αποκατάσταση τυχόν φθορών στα υπάρχοντα 
επιχρίσματα, χρωματισμούς κλπ. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05. 
 
Τα ικριώματα θα κατασκευάζονται βάσει εγκεκριμένης από την Υπηρεσία μελέτης και σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 01-03-00-00 ''Ικριώματα'', θα περιλαμβάνουν δε όλες τις διατάξεις ασφαλείας που 
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία,  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου 
η κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.  
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Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.  
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²).    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50    
 

A.T.: 025  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
16.14.1  

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. 
Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  100,00%  

 
      Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, 
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη 
του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του 
ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις 
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση 
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, 
στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η 
συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου 
συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) 
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το 
όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) 
 
Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 1250,00    
 

A.T.: 026  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
16.14.2  

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων 
από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών. 
Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,50 m  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  100,00%  

 
      Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης περιοχής, 
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα της οδού ή την στάθμη 
του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, 
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η διάνοιξη του 
ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις και αντιστηρίξεις 
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε απόσταση 
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα στέψης, 
στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η 
συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή 
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου 
συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) 
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω από το 
όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την εκσκαφή) 
 
Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1600,00    
 

A.T.: 027  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 9.30.1  Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN ≤ 600 mm, διαστάσεων 

2.00 x 1.50 m  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6329  50,00%  
 ΥΔΡ 6311  50,00%  
 
      Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, 
με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση 
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης   
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου  
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του καλύματος του 
φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 
πεζοδρόμιο) 
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύμφωνα με τα 
σχέδια της Μελέτης. 
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή δικλίδα 
απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 2300,00    
 

A.T.: 028  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 9.31.1  Τυπικά φρεάτια εκκένωσης. Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου 

Α).  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  50,00%  
 ΥΔΡ6311  50,00%  
 
      Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους εδάφη, 
με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση 
των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο (σκυρόδεμα 
οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης   
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του καλύματος του 
φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα οδού ή 
πεζοδρόμιο) 
-κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, σύμφωνα με τα 
σχέδια της Μελέτης. 
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο εξάρμωσης, που 
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 1900,00    
 

A.T.: 029  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
063.27.σχ1  

Αντλιοστάσιο Α5   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  40,00%  
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 ΥΔΡ 6311  30,00%  
 ΥΔΡ 6081.1  30,00%  
 
      Για την πλήρη κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού του αντλιοστασίου Α5, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές  των επιμέρους εργασιών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του σκάμματος του αντλιοστασίου, η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση και διάστρωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, η εξυγίανση και 
επίχωση με θραυστό υλικό ή λιθόδεμα, η στρώση σκυροδέματος καθαριότητας C12/15, η κατασκευή 
σύμφωνα με τα σχέδια, του σκελετού από σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό S500, οι ξυλότυποι 
καμπύλων και επίπεδων επιφανειών, η εσωτερική και εξωτερική στεγάνωση με πατητή τσιμεντοκονία 
2εκ., ή άλλο ισοδύναμο υλικό στεγάνωσης σύμφωνα με τα σχέδια, το στεγανωτικό μάζας, οι 
χυτοσιδηρές βαθμίδες για την κάθοδο στο εσωτερικό του αντλιοστασίου, τα μεταλλικά καλύμματα για 
την είσοδο στο υπόγειο τμήμα του αντλιοστασίου, η αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος εφόσον 
απαιτείται με συμβατικό τρόπο ή μεταλλικές πασσαλοσανίδες ή άλλο κατάλληλο σύστημα, οι 
απαιτούμενες αντλήσεις για τη διατήρηση του σκάμματος εν ξηρώ, και γενικά, κάθε υλικό και εργασία 
για την πλήρη και έντεχνη, σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής του αντλιοστασίου. Περιλαμβάνονται το 
σύστημα στεγάνωσης με πλαστική μεμβράνη,γεωύφασμα κλπ., και η προστατευτική οπτοπλινθοδομή 
εφοσον απαιτηθούν, τα βοηθητικά φρεάτια κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη στεγάνωση των 
καλυμμάτων με τη στάθμη της οδού. Οι επιμέρους εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι εκσκαφές, οι ξυλότυποι, τα σκυροδέματα 
και οι οπλισμοί της ανωδομής, ενώ οι λοπιπές εργασίες της ανωδομής αποζημιώνονται με το 
αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 39000,00    
 

A.T.: 030  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
063.27.σχ2  

Αντλιοστάσιο Α6   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  40,00%  

 ΥΔΡ 6311  30,00%  
 ΥΔΡ 6081.1  30,00%  
 
      Για την πλήρη κατασκευή των έργων πολιτικού μηχανικού του αντλιοστασίου Α6, σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές  των επιμέρους εργασιών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του σκάμματος του αντλιοστασίου, η φορτοεκφόρτωση, μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση και διάστρωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής, η εξυγίανση και 
επίχωση με θραυστό υλικό ή λιθόδεμα, η στρώση σκυροδέματος καθαριότητας C12/15, η κατασκευή 
σύμφωνα με τα σχέδια, του σκελετού από σκυρόδεμα C20/25 και οπλισμό S500, οι ξυλότυποι 
καμπύλων και επίπεδων επιφανειών, η εσωτερική και εξωτερική στεγάνωση με πατητή τσιμεντοκονία 
2εκ., ή άλλο ισοδύναμο υλικό στεγάνωσης σύμφωνα με τα σχέδια, το στεγανωτικό μάζας, οι 
χυτοσιδηρές βαθμίδες για την κάθοδο στο εσωτερικό του αντλιοστασίου, τα μεταλλικά καλύμματα για 
την είσοδο στο υπόγειο τμήμα του αντλιοστασίου, η αντιστήριξη των πρανών του σκάμματος εφόσον 
απαιτείται με συμβατικό τρόπο ή μεταλλικές πασσαλοσανίδες ή άλλο κατάλληλο σύστημα, οι 
απαιτούμενες αντλήσεις για τη διατήρηση του σκάμματος εν ξηρώ, και γενικά, κάθε υλικό και εργασία 
για την πλήρη και έντεχνη, σύμφωνα με τα σχέδια κατασκευής του αντλιοστασίου. Περιλαμβάνονται το 
σύστημα στεγάνωσης με πλαστική μεμβράνη,γεωύφασμα κλπ., και η προστατευτική οπτοπλινθοδομή 
εφοσον απαιτηθούν, τα βοηθητικά φρεάτια κλπ. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη στεγάνωση των 
καλυμμάτων με τη στάθμη της οδού. Οι επιμέρους εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
τεχνικές προδιαγραφές. Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης οι εκσκαφές, οι ξυλότυποι, τα σκυροδέματα 
και οι οπλισμοί της ανωδομής, ενώ οι λοπιπές εργασίες της ανωδομής αποζημιώνονται με το 
αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ     
 (Αριθμητικώς): 24000,00    



 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ  

Σελίδα 18 από 55 

 

 

A.T.: 031  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
063.27.σχ3  

Ανωδομή αντλιοστασίου   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6327  100,00%  

 
      Για ένα κυβικό μέτρο κατασκευής της ανωδομής του κτηρίου του αντλιοστασίου σύμφωνα με τα 
σχέδια της μελέτης και τη σχετική τεχνική προδιαγραφή, δηλ. για όλες τις απαιτούμενες εργασίες πλην 
των εκσκαφών, αόπλου ή οπλισμένου σκυροδέματος και των σιδηρών οπλισμών. Η τιμή ανά κυβικό 
μέτρο ισχύει για οποιοδήποτε μέγεθος ανωδομής.    
( 1 m3 )  Κυβικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ     
 (Αριθμητικώς): 35,00    
 

A.T.: 032  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.10.4  

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.2  100,00%  

 
      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 ''Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U''. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται 
με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο 
κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων 
και των ειδικών τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 9,00    



 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ  

Σελίδα 19 από 55 

 

 

A.T.: 033  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.10.5  

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος. 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.3  100,00%  

 
      Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401−1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 ''Δίκτυα 
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U''. 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική 
διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της 
εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) και τον δείκτη δακτυλιοειδούς 
ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με ελαστικό δακτύλιο 
στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται 
με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της απαιτούμενης προς τούτο 
κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την σύνδεση των 
σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων μεταξύ τους, οι 
συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του ορύγματος, σύμφωνα 
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων 
και των ειδικών τεμαχίων.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,30    
 

A.T.: 034  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.14.1.7  

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.1  100,00%  

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



 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ  

Σελίδα 20 από 55 

 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο 
λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς 
το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει 
των σχετικών άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 9,80    
 

A.T.: 035  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
12.14.1.12  

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

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6621.5  100,00%  

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



 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ  

Σελίδα 21 από 55 

 

 
Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την 
ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο 
λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς 
το ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  ως εξής: PE100 - MRS 10 
MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κατηγορία υλικού 
κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό 
πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει 
των σχετικών άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 29,40    
 

A.T.: 036  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.3.1.2  

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης 
και η δοκιμή λειτουργίας. 
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Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 200,00    
 

A.T.: 037  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.3.1.7  

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δικλίδας με 
κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-06-07-02 ''Δικλίδες χυτοσιδηρές 
συρταρωτές''. Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης 
και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 370,00    
 

A.T.: 038  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.10.1.2  

Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού 
τύπου. Ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6653.1  100,00%  

 
      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο 
στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  
 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, 
τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ     
 (Αριθμητικώς): 400,00    
 

A.T.: 039  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ-Β 
13.15.1.3  

Χαλύβδινες εξαρμώσεις. Ονομαστικής πίεσης PN 10 at. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6651.1  100,00%  
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      Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την  μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 '' Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών''. 
 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα στεγάνωσης, 
 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 130,00    
 

A.T.: 040  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
6711.1.σχ1  

Αγωγός σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο σε χωμάτινο δρόμο   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  50,00%  

 ΥΔΡ 6081.1  50,00%  
 
      Για ένα τεμάχιο πλήρους κατασκευής του αγωγού σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο σε 
χωμάτινο δρόμο. Περιλαμβάνονται εκσκαφή, προμήθεια, τοποθέτηση του αγωγού σύνδεσης από PVC 
σειράς 41 ή HDPE 5at κατά......... και διαμέτρου Φ160, ο εγκιβωτισμός του με άμμο, η προμήθεια και 
μεταφορά ανάλογα με τη διάμετρο και το υλικό του κυρίου αγωγού, η επιμελής σύνδεσή του με ταυ ή 
σταυρό ή σαμάρι και το φρεάτιο της οικίας, η επενεπίχωση του σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής κλπ. Η τιμή έχει εξαχθεί για αγωγό σύνδεσης μήκους 3μ., αλλά ισχύει για οποιοδήποτε 
μήκος αγωγού μέχρι 10μ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 100,84    
 

A.T.: 041  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
6711.1.σχ2  

Αγωγός σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο σε ασφάλτινο δρόμο   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  50,00%  

 ΥΔΡ 6081.1  50,00%  
 
      Για ένα τεμάχιο πλήρους κατασκευής του αγωγού σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο σε 
ασφάλτινο δρόμο. Περιλαμβάνονται η άρση και ανακατασκευή του ασφάλτινου οδοστρώματος, η 
αποξήλωση του τσιμέντινου ή πλακόστρωτου πεζοδρομίου και επαναφορά του, η εκσκαφή σε έδαφος 
οιασδήποτε φύσης, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και διάστρωση όλων των 
πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής και αποξήλωσης, η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση του αγωγού 
σύνδεσης από PVC σειράς 41 ή HDPE 5at κατά......... και διαμέτρου Φ160, ο εγκιβωτισμός του με 
άμμο, ή αμμοχάλικό ή σκυρόδεμα C8/10 ανάλογα με τις συνθήκες, οι κάθε είδους δοκιμασίες του 
αγωγού, η προμήθεια και μεταφορά ανάλογα με τη διάμετρο και το υλικό του κυρίου αγωγού του 
ειδικού τεμαχίου για την ιδιωτική σύνδεση (σαμάρι, σταυρός, ταυ, κλπ), η επιμελής σύνδεσή του με ταυ 
ή σταυρό ή σαμάρι και το φρεάτιο της οικίας, η επενεπίχωση του σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής, η τοποθέτηση στρώσης θραυστού υλικού πάχους 0,30μ. πριν την ανακατασκευή της 
ασφαλτόστρωσης κλπ. Η τιμή έχει εξαχθεί για αγωγό σύνδεσης μήκους 3μ., αλλά ισχύει για 
οποιοδήποτε μήκος αγωγού μέχρι 10μ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 131,97    
 

A.T.: 042  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
6711.1.σχ3  

Αγωγός σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο σε τσιμέντινο δρόμο   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6711.1  50,00%  

 ΥΔΡ 6081.1  50,00%  
 
      Για ένα τεμάχιο πλήρους κατασκευής του αγωγού σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο σε 
ασφάλτινο δρόμο. Περιλαμβάνονται η άρση και ανακατασκευή του τσιμέντινου οδοστρώματος, η 
αποξήλωση του τσιμέντινου ή πλακόστρωτου πεζοδρομίου και επαναφορά του, η εκσκαφή σε έδαφος 
οιασδήποτε φύσης, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και διάστρωση όλων των 
πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής και αποξήλωσης, η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση του αγωγού 
σύνδεσης από PVC σειράς 41 ή HDPE 5at κατά......... και διαμέτρου Φ160, ο εγκιβωτισμός του με 
άμμο, ή αμμοχάλικό ή σκυρόδεμα C8/10 ανάλογα με τις συνθήκες, οι κάθε είδους δοκιμασίες του 
αγωγού, η προμήθεια και μεταφορά ανάλογα με τη διάμετρο και το υλικό του κυρίου αγωγού του 
ειδικού τεμαχίου για την ιδιωτική σύνδεση (σαμάρι, σταυρός, ταυ, κλπ), η επιμελής σύνδεσή του με ταυ 
ή σταυρό ή σαμάρι και το φρεάτιο της οικίας, η επενεπίχωση του σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφής, η τοποθέτηση στρώσης θραυστού υλικού πάχους 0,30μ. πριν την ανακατασκευή της 
τσιμεντόστρωσης κλπ. Η τιμή έχει εξαχθεί για αγωγό σύνδεσης μήκους 3μ., αλλά ισχύει για 
οποιοδήποτε μήκος αγωγού μέχρι 10μ.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 149,69    
 

A.T.: 043  
 
ΥΛΙΚΟ 
00Ν.821.5.σχ1  

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων Ονομαστικής ισχύος 39,0 
m3/h, μανομετρικού 36mΥΣ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού κατασκευαστή 
υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων με πιστοποιητικό ISO και σήμανση CE, με τη βάση και τη διάταξη 
συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτει πτερωτή μονοκάναλη ανοικτού τύπου, κινητήρα ΙΕ3 με κλάση 
μόνωσης Η και σύστημα προστασίας με θερμικούς διακόπτες  και ηλεκτρόδιο ανίχνευσης υγρασίας. O 
κινητήρας θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει κατάλληλο σύστημα ψύξης που θα επιτρέπει την συνεχή 
λειτουργία εν ξηρώ. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι οδηγοί καθελκύσεως της αντλίας (ένας ή δυο ανάλογα με τον τύπο της 
αντλίας) κατάλληλης διαμέτρου, σύμφωνα με τον κατασκευαστή της αντλίας και η αλυσίδα 
αναρτήσεως πάχους κατάλληλου για βάρος τουλάχιστον 500 Kg ή μεφαλύτερο αν απαιτηθεί από την 
αντλία, όλα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται τα 
καλώδια υποβρύχιου τύπου, τα οποία αυτά υποχρεωτικά πρέπει συνοδεύουν τα μηχανήματα αυτά, 
όπως τα προμηθεύει ο κατασκευαστής των αντλιών και να έχουν μήκος μεγαλύτερο των δέκα (10) 
μέτρων. Θα πρέπει τα καλώδια να οδηγούνται ενιαία έως τον ηλεκτρικό πίνακα χωρίς καμμία σύνδεση 
με άλλα καλώδια. Ονομαστικής παροχής 39m3/h και μανομετρικού 36m.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 9187,00    
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A.T.: 044  
 
ΥΛΙΚΟ 
00Ν.821.6.σχ1  

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων Ονομαστικής ισχύος 27,0 
m3/h, μανομετρικού 51mΥΣ  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  

 
      Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού κατασκευαστή 
υποβρύχιων αντλιών και κινητήρων με πιστοποιητικό ISO και σήμανση CE, με τη βάση και τη διάταξη 
συνδέσεως προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.  
Θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να διαθέτει πτερωτή μονοκάναλη ανοικτού τύπου, κινητήρα ΙΕ3 με κλάση 
μόνωσης Η και σύστημα προστασίας με θερμικούς διακόπτες  και ηλεκτρόδιο ανίχνευσης υγρασίας. O 
κινητήρας θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει κατάλληλο σύστημα ψύξης που θα επιτρέπει την συνεχή 
λειτουργία εν ξηρώ. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι οδηγοί καθελκύσεως της αντλίας (ένας ή δυο ανάλογα με τον τύπο της 
αντλίας) κατάλληλης διαμέτρου, σύμφωνα με τον κατασκευαστή της αντλίας και η αλυσίδα 
αναρτήσεως πάχους κατάλληλου για βάρος τουλάχιστον 500 Kg ή μεφαλύτερο αν απαιτηθεί από την 
αντλία, όλα κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304. Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται τα 
καλώδια υποβρύχιου τύπου, τα οποία αυτά υποχρεωτικά πρέπει συνοδεύουν τα μηχανήματα αυτά, 
όπως τα προμηθεύει ο κατασκευαστής των αντλιών και να έχουν μήκος μεγαλύτερο των δέκα (10) 
μέτρων. Θα πρέπει τα καλώδια να οδηγούνται ενιαία έως τον ηλεκτρικό πίνακα χωρίς καμμία σύνδεση 
με άλλα καλώδια. Ονομαστικής παροχής 27m3/h και μανομετρικού 51m.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ     
 (Αριθμητικώς): 8787,00    
 

A.T.: 045  
 
ΝΕΤ ΥΔΡ 
016.8.1.σχ1  

Σύστημα αυτοκαθαρισμού φρεατίου αναρρόφησης αντλιών λυμάτων 
τύπου βαλβίδας   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6120  70,00%  

 ΥΔΡ 6107  30,00%  
 
      Σύστημα αυτοκαθαρισμού φρεατίου αναρρόφησης αντλιών λυμάτων τύπου βαλβίδας (flush valve), 
τοποθετημένο στο κέλυφος της αντλίας, πλήρες, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 1582,53    
 

A.T.: 046  
 
ΥΛΙΚΟ Ν8175.σχ1  Αναδευτήρας λυμάτων (μίχερα). Ονομαστικής ισχύος 1.2 KW   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 21  100,00%  
 
      Αναδευτήρας λυμάτων υποβρύχιου τύπου, αναγνωρισμένου Ευρωπαϊκού κατασκευαστή 
υποβρύχιων αντλιών, αναδευτήρων και κινητήρων, με τη διάταξη στερεώσεως στα τοιχώματα της 
δεξαμενής, πλήρες, Διαμέτρου προπέλας 200 mm, Δυο πτερυγίων,από χυτοσίδηρο, με κινητήρα 
τετραπολικο 1450 rpm, τουλάχιστον 1,3 kW. Επίσης θα διαθέτει θερμικούς διακόπτες  και ηλεκτρόδιο 
ανίχνευσης υγρασίας, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία.  
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Επίσης στην τιμή περιλαμβάνονται ο βραχίονας ρυθμιζόμενης κλίσης και μουφα με σπείρωμα για την 
ανάρτηση του με σωλήνα από την οροφή του αντλιοστασίου τα καλώδια υποβρύχιου τύπου, τα οποία 
αυτά υποχρεωτικά πρέπει συνοδεύουν τα μηχανήματα αυτά, όπως τα προμηθεύει ο κατασκευαστής 
των αναδευτήρων και να έχουν μήκος μεγαλύτερο των δέκα (10) μέτρων. Θα πρέπει τα καλώδια να 
οδηγούνται ενιαία έως τον ηλεκτρικό πίνακα χωρίς καμμία σύνδεση με άλλα καλώδια.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 3152,20    
 

A.T.: 047  
 
ΑΤΗΕ Ν9307.11 Θυρόφραγμα ανοιξείδωτο απομόνωσης διαστάσεων 400Χ400mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Θυρόφραγμα διαστάσεων 400Χ400mm απομόνωσης αγωγού πλήρως εγκατεστημένο, με άξονα 
κίνηση ελάχιστου ύψους σύμφωνα με την είσοδο λυμάτων στο φρεάτιο, εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και εγκατάστασης δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 1800,00    
 

A.T.: 048  
 
ΑΤΗΕ   
Ν9308.01  

Εσχαροκάδος ανοξείδωτος διαστάσεων 400Χ400Χ400mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  

 
      Εσχαροκάδος, διαστάσεων 400X400X400 mm, με διάκενα 50mm κατασκευασμένος από 
ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, πλήρης, με όλα τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και εγκατάστασης και 
την ανοξείδωτη αλυσιδα ανύψωσης δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση.  
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η τεραγωνική βάση πλαισίου από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, 
ελάχιστου ύψους σύμφωνα με την είσοδο λυμάτων στο φρεάτιο, ανάλογα με το χώρο τοποθέτησης, 
εντός της οποίας θα στηριχτεί ο εσχαροκάδος.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ   
 (Αριθμητικώς): 1700,00    
 

A.T.: 049  
 
ΑΤΗΕ Ν8217.60.1  Σύστημα απόσμησης τύπου ξηρής φίλτρανσης ενδ. τύπου IDS-100, 

DIMTECH   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Σύστημα απόσμησης αποτελούμενο από ένα μηχάνημα τύπου IDS ξηρής φίλτρανσης, 
αποτελούμενο από δύο ή περισσότερες κλίνες χημικών μέσων, με εξωτερικό κέλυφος του 
μηχανήματος πρέπει να είναι κατασκευασμένο από υλικό κατάλληλο για εξωτερική χρήση, ανθεκτικό 
σε διαβρωτικό περιβάλλον και ανεμιστήρα απόρριψης αέρα, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 
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τα σχέδια, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία εγκατάστασης, στερέωση και όλα τα υλικά και 
μικροϋλικα, καθώς και κάθε εργασία για δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
Το μηχάνημα θα πρέπει στο κάτω μέρος να διαθέτει συρτάρι τοποθέτησης και εύκολης 
αντικατάστασης του φιλτρόπανου, ή στη σωλήνα αερισμού κουτί 50x50cm με τοποθετημένα εντός 
αυτού τουλάχιστον δυο φιλτρόπανα σε πλαίσιο 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η διάνοιξη οπων στο μπετόν αντλιοστασίου για διέλευση της σωλήνας 
αερισμού.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟ    
 (Αριθμητικώς): 4100,00    
 

A.T.: 050  
 
ΑΤΗΕ Ν8217.60.2  Σύστημα απόσμησης ενεργού άνθρακα τύπου ενδ. τύπου PK-VSI   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 33  100,00%  
 
      Σύστημα απόσμησης ενεργού άνθρακα ενδ. τύπου PK-VSI, DIMTECH, πλήρες, με το κέλυφος 
μηχανήματος και τα χημικά φίλτρα ενεργού άνθρακα κι ενεργής αλουμίνας, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση με σωλήνα PVC Φ110 6 atm με τον υγρό θάλαμο του 
αντλιοστασίου, ρύθμιση της παροχής αέρα και σύνδεση του με τον ηλεκτρικό πίνακα του 
αντλιοστασίου, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται και η διάνοιξη οπων στο μπετόν αντλιοστασίου για διέλευση της σωλήνας 
αερισμού.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 1800,00    
 

A.T.: 051  
 
ΑΤΗΕ Ν8043.1.8  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., πίεσης 6 atm, 

διαμέτρου Φ 125   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20°C 6,0 atm, για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως, κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,14    
 

A.T.: 052  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 112  Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας ΒΤ, διαμέτρου Φ2''   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Βαλβίδα εξαερισμού διπλής ενέργειας βαρέως τύπου, νέας τεχνολογίας PN16, πλήρης, με βάση 
βόλτας 2'', επί ορθοστάτου από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα 2'' ή μούφας ύψους τουλάχιστον 30cm 
και δικλείδας απομόνωσης 2'', συμπεριλαμβανομένων στην τιμή, τοποθετημένη σε κατάλληλο φρεάτιο, 
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κατά τα άλλα ως ΤΣΥ, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 18,70    
 

A.T.: 053  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 126  Ειδικό τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα διαπεράσεως τοίχου και 

αντικραδασμικό τοίχου με ωτίδες, χαλύβδινο. Διαμέτρου 125mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Ειδικό τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα διαπεράσεως τοίχου και αντικραδασμικό τοίχου με ωτίδες, 
χαλύβδινο με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε 
εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 570,42    
 

A.T.: 054  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 122  Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα Τύπου ελαστικής 

εμφράξεως ή παρόμοιου από υλικό χυτοσίδηρο νομαστικής πιέσεως 10 
atm Διαμέτρου 125mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  

 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά 
συνδέσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε 
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1215,30    
 

A.T.: 055  
 
ΑΤΗΕ 9178.2.3  Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο Ονομ. πιέσεως 12,5 atm 

Διαμέτρου 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, τους 
γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε 
εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία  Ονομ. πιέσεως 12,5 atm Διαμέτρου 125 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  

ΛΕΠΤΑ  
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 (Αριθμητικώς): 755,96    
 

A.T.: 056  
 
ΑΤΗΕ 9178.2.3  Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο Ονομ. πιέσεως 12,5 atm 

Διαμέτρου 200 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, τους 
γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε 
εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία  Ονομ. πιέσεως 12,5 atm Διαμέτρου 200 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 954,80    
 

A.T.: 057  
 
ΑΤΗΕ 8036.8  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 

mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 3 ins Πάχους 4,05 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 56,19    
 

A.T.: 058  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 145  Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτροσυγκολλητός Ονομαστικής πιέσεως 10 atm 

Διαμέτρου 200 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 82  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτροσυκγολλητός τοποθετημένος στην κατάθλιψη του αντλιοστασίου εντός 
εδάφους μετά την έξοδο της σωλήνωσης από αυτό μέχρι το φρεάτιο κατάθλιψης αποτελούμενος από 
ευθύγραμμα τμήματα συγκολλητά διαμήκους ή ελικοειδούς ραφής, κατασκευασμένα από 
χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον St 37-2, με τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων, δηλαδή καμπύλες, 
σταυροί, συστολές, κώνοι κλπ με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, δηλαδή 
βαφή,εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση), εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα 
τμήματα που διέρχονται κάτω από οδό κυκλοφορίας οχημάτων,  προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως και 
δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 153,52    
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A.T.: 059  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 144  Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτροσυγκολλητός Ονομαστικής πιέσεως 10 atm 

Διαμέτρου 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 82  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτροσυκγολλητός τοποθετημένος στην κατάθλιψη του αντλιοστασίου εντός 
εδάφους μετά την έξοδο της σωλήνωσης από αυτό μέχρι το φρεάτιο κατάθλιψης αποτελούμενος από 
ευθύγραμμα τμήματα συγκολλητά διαμήκους ή ελικοειδούς ραφής, κατασκευασμένα από 
χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον St 37-2, με τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων, δηλαδή καμπύλες, 
σταυροί, συστολές, κώνοι κλπ με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, δηλαδή 
βαφή,εξωτερική προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση), εγκιβωτισμό με σκυρόδεμα 
τμήματα που διέρχονται κάτω από οδό κυκλοφορίας οχημάτων,  προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και 
μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και την εργασία εγκαταστάσεως και 
δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 102,52    
 

A.T.: 060  
 
ΑΤΗΕ Ν8036.20.5  Ανοξείδωτος σωλήνας Ονομαστικής πιέσεως 10 atm Διαμέτρου 125 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 82  100,00%  
 
      Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304, τοποθετημένος από τον 
θάλαμο αναρροφήσεως του αντλιοστασίου μέχρι της κεντρικής δικλείδας εκτός του αντλιοστασίου, 
αποτελούμενος από ευθύγραμμα τμήματα, με τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων, δηλαδή καμπύλες, 
σταυροί, συστολές, κώνοι κ.λ.π. με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, δηλαδή 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και 
την εργασία εγκαταστάσεως  και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 175,32    
 

A.T.: 061  
 
ΑΤΗΕ Ν8040.1.9  Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 80 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων με τους 
αντίστοιxους κοxλίες και περικόxλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο 
σε δίκτυο σωληνώσεων. Περιλαμβάνεται το ψυxρό γαλβάνισμα των φλαντζών και του σημείου 
συγκόλλησης. ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της 
τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου ( ζεύγος)    
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 77,03    
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A.T.: 062  
 
ΑΤΗΕ Ν8040.1.14  Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 200 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων με τους 
αντίστοιxους κοxλίες και περικόxλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο 
σε δίκτυο σωληνώσεων. Περιλαμβάνεται το ψυxρό γαλβάνισμα των φλαντζών και του σημείου 
συγκόλλησης. ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της 
τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου ( ζεύγος)    
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 152,30    
 

A.T.: 063  
 
ΑΤΗΕ Ν8040.1.11  Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 atm διαμέτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων με τους 
αντίστοιxους κοxλίες και περικόxλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο 
σε δίκτυο σωληνώσεων. Περιλαμβάνεται το ψυxρό γαλβάνισμα των φλαντζών και του σημείου 
συγκόλλησης. ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της 
τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου ( ζεύγος)    
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 110,33    
 

A.T.: 064  
 
ΑΤΗΕ Ν8039.20.13  Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση ανοξείδωτων 

σωλήνων, ανοιξείδωτη, πιέσεως 10atm διαμέτρου Φ125mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 
304, για σύνδεση ανοξείδωτων σωλήνων με τους αντίστοιxους κοxλίες και περικόxλια όπως και τα 
απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Περιλαμβάνεται το 
ψυxρό γαλβάνισμα των φλαντζών και του σημείου συγκόλλησης. ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου ( 
ζεύγος)    
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ 

ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 364,28    
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A.T.: 065  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 124  Ειδικό τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα διαπεράσεως τοίχου και 

αντικραδασμικό τοίχου με ωτίδες, χαλύβδινο. Διαμέτρου 80mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Ειδικό τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα διαπεράσεως τοίχου και αντικραδασμικό τοίχου με ωτίδες, 
χαλύβδινο με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε 
εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 414,98    
 

A.T.: 066  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 127  Ειδικό τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα διαπεράσεως τοίχου και 

αντικραδασμικό τοίχου με ωτίδες, χαλύβδινο. Διαμέτρου 200mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Ειδικό τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα διαπεράσεως τοίχου και αντικραδασμικό τοίχου με ωτίδες, 
χαλύβδινο με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε 
εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 749,84    
 

A.T.: 067  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 119  Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες σφαιρικού τύπου (ball valve) με 

μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 10 at. 
Διαμέτρου 80 mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθλως και η εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 426,21    
 

A.T.: 068  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 121  Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες σφαιρικού τύπου (ball valve) με 
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μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 10 at. 
Διαμέτρου 125 mm   

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθλως και η εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 856,23    
 

A.T.: 069  
 
ΑΤΗΕ 9150.3.1  Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες Τύπου πεταλούδας με μηχανισμό 

χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 10 atm Διαμέτρου 200 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία  Τύπου 
πεταλούδας με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 10 atm Διαμέτρου 200 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ 

ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2267,71    
 

A.T.: 070  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 128  Γερανογέφυρα με το φορείο και το παλάγκο, χειροκίνητη,χωρίς τις 

σιδηροτροχιές Ανοίγματος μέχρι 5 m Ανυψωτικής ικανότητας 1 t  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 82  100,00%  
 
      Γερανογέφυρα με το φορείο και το παλάγκο, χειροκίνητη,χωρίς τις σιδηροτροχιές που 
αποτιμούνται ιδιαίτερα, αλλά με όλα τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως,στερεώσεως κλπ, 
δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου κατασκευή ικριωμάτων, χρήση 
ανυψωτικών μέσων γιά την συναρμολόγιση ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6069,60    
 

A.T.: 071  
 
ΑΤΗΕ Ν6107  Σιδηροκατασκευή απο μορφοσίδηρο   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Σιδηροκατασκευή απο μορφοσίδηρο κάθε σxήματος και διατομής διαμορφούμενη σε αναρτήρες 
θερμαντήρων, μεταλλακτών, κλιματιστικών μονάδων, σωλήνων κλπ., ή σε στηρίγματα συσκευών ή 
εξαρτημάτων εγκατάστασης, δηλ. μορφοσίδηρος και μικροϋλικά (ήλοι, κοxλίες, υλικά 
οξυγονοκολλήσεων, τσιμεντοκονίαμα, κλπ.) επι τόπου και εργασία κοπής, κατεργασίας, διάνοιξης 
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οπών, κατασκευής και τοποθέτησης, με τις πλώσεις, συγκολλήσεις, διανοίξεις φωλεών, αγκυρώσεις 
σε οποιοδήποτε στοιxείο του κτιρίου και πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,50    
 

A.T.: 072  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 110  Εσχάρα ανοξείδωτη ραβδωτή Απιοειδούς μορφής , ισχύος: 70 W  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Εσχάρα ανοξείδωτη, αποτελούμενη από ράβδους, πλαίσο και εσχροθήκη, όλα ανοξείδωτα, 
πλήρης, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,83    
 

A.T.: 073  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 111  Καλύμματα φρεατίων χαλύβδινα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΥΔΡ 6752  100,00%  
 
      Καλύμματα φρεατίων χαλύβδινα, απο μαύρη λαμαρίνα μπακλαβαδωτή και περιλαμβάνοντα 
πλαίσιο και θήκη, πλήρη, δηλαδή, προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 22,67    
 

A.T.: 074  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 113  Απλές σιδηροκατασκευές αντλιοστασίου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Απλές σιδηροκατασκευές αντλιοστασίου, από χαλυβδόφυλλα, μεταλλικό πλέγμα και μορφοσίδηρο 
οιασδήποτε διατομής, απλής κατασκευής και τοποθετήσεως που δεν απαιτεί εργασία μηχανουργού, 
δηλαδή κάθε είδους εσχάρες συγκρατήσεως φερτών, μεταλλικές κλίμακες φρεατίων, μη 
τυποποιημένες εσχάρες καλωδίων και σωλήνων, στηρίγματα πινάκων, καλύμματα ανθρωποθυρίδων, 
καλύμματα καναλιών κλπ. περιλαμβανομένης της προμήθειας των βασικών υλικών, της 
φορτοεκφόρτωσης, μεταφοράς, τοποθέτησης των μεταλλικών εξαρτημάτων καθώς και το γαλβάνισμα, 
όπου απαιτείται, ή ο χρωματισμός τους, με την πλήρη εργασία για όλα τα παραπάνω.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,29    
 

A.T.: 075  
 
ΑΤΗΕ Ν8124.1  Υδρομετρητής διαμέτρου Φ 1/2 ins  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Υδρομετρητής όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές και λοιπά μικροϋλικά και με την εργασία 
πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 40,51    
 

A.T.: 076  
 
ΑΤΗΕ 8036.1  Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 

mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή 
σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση 
μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, μίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως  Διαμέτρου 1/2 ins Πάχους 2,65 mm  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 14,90    
 

A.T.: 077  
 
ΑΤΗΕ 8101.1  Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  
 
      Βαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη με τα μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,16    
 

A.T.: 078  
 
ΑΤΗΕ 8115.1  Κρουνός ορειχάλκινος Διαμέτρου 1/2 ins  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 12  100,00%  
 
      Κρουνός ορειχάλκινος κωνικός, ρυθμιστικός ή εκκενώσεως δικτύων σωληνώσεων με τα 
μικροϋλικά συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 13,68    
 

A.T.: 079  
 
ΑΤΗΕ 8125.1.1  Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινηΜε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη 

με σπείρωμα Διαμέτρου 1/2 ins  
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 11  100,00%  

 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με λυόμενο πώμα 
γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως  Διαμέτρου 1/2 ins  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 17,37    
 

A.T.: 080  
 
ΑΤΗΕ Ν8068.1.4  Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης βάθος έως 0,50 m διαστάσ. 30cm X 40cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 10  100,00%  
 
      Φρεάτιο δικτύων ύδρευσης , δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 
200 kg τσιμέντου πάχους 10 cm δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 
πλίνθου και τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου 
του πυθμένα και των πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων 
εκσκαφών και αχρήστων υλικών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 122,49    
 

A.T.: 081  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 148  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm  

Διαμέτρου 100 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm , για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας , πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 
100 mm.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 26,76    
 

A.T.: 082  
 
ΑΤΗΕ Ν8028.3  Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα διαμέτρου Φ 100 

mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 1  100,00%  
 
      Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα xωρίς κόφτρα πλήρως τοποθετημένο και συνδεδεμένο με τα 
μικροϋλικά και τη διάνοιξη οπών.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    



 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ  

Σελίδα 37 από 55 

 

 (Αριθμητικώς): 81,27    
 

A.T.: 083  
 
ΑΤΗΕ 8063  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) 

ορθογωνικής διατομής6 Χ 10 cm από σκληρό P.V.C.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 Χ 10 
cm από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας διά 20 C μέχρι 4 atm μεγάλης μηχανικής και χημικής 
αντοχής συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεων, στερεώσεως κλπ ως και της εργασίας 
πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,71    
 

A.T.: 084  
 
ΑΤΗΕ 8064  Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Κεφαλή υδρορροής πλαστική με εσχάρα , πλήρως τοποθετημένη    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 10,69    
 

A.T.: 085  
 
ΑΤΗΕ Ν8561.1.9  Ανεμιστήρας αξονικός αεραγωγού Παροxής 750 CFΜ  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 39  100,00%  
 
      Ανεμιστήρας αξονικός αεραγωγού με στεγανό μονοφασικό κινητήρα 220 V, 50 Hz που 
συνοδεύεται απο τις βοηθητικές του διατάξεις (περσίδες, διακόπτες αναστροφής κλπ), δηλαδή 
προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση γιά παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 247,55    
 

A.T.: 086  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 149  Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πιέσεως 4 atm  

Διαμέτρου 125 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
 
      Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C πιέσεως λειτουργίας για 20 C 4,0 atm , για 
σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση με διαμορφούμενη μούφα 
στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας , πλήρως τοποθετημένος. 
Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως 
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στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Πιέσεως 4 atm Διαμέτρου 
125 mm.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 30,05    
 

A.T.: 087  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 131  Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) διαμέτρου Φ 125 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 8  100,00%  
  100,00%  
 
      Πλαστική κεφαλή σωλήνα αερισμού (καπέλλο) ,πλήρως τοποθετημένη    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 11,28    
 

A.T.: 088  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 147  Στόμιο λήψεως νωπού αέρα , από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      Σημείο λήψεως νωπού αέρα , από γαλβανισμένο χαλύβδινο έλασμα δηλαδή υλικά και μικροϋλικά 
επι τόπου και εργασία τοποθετήσεως ρυθμίσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία    
( 1 m2 )  Τετραγωνικό μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 170,91    
 

A.T.: 089  
 
ΑΤΗΕ Ν8203.1.3  Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή 

sprinkler Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με 
κεφαλή sprinkler γομώσεως 12 kg  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  

 
      Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος,αυτόματος,με κεφαλή sprinkler, πλήρης  με  το 
αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του απο την οροφή πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και στήριξη.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 147,09    
 

A.T.: 090  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 150  Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa , φορητός Γομώσεως 6 kg  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
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      Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Pa , φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως του 
στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 45,35    
 

A.T.: 091  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 151  Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του άνθρακα , φορητός Γομώσεως 6 kg   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 19  100,00%  
 
      Πυροσβεστήρας Διοξειδίου του άνθρακα φορητός πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεως 
του στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και στήριξη Γομώσεως 6 kg.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 81,19    
 

A.T.: 092  
 
ΑΤΗΕ 8774.6.8  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 

4Χ50 + Cu25 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-R) ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,26    
 

A.T.: 093  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 132  Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες. Εσχάρα καλωδίων ύψους 50μμ 

Πλάτους 200mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ από διάτρητη λαμαρίνα εσχαρών, όπως αναφέρεται 
στην τεχνική περιγραφή και προδιαγραφή μετα των ειδικών γωνιακών εξαρτημάτων αλλαγής 
διεύθυνσης καθώς και των λοιπών ςξαρτημάτων για τη στερέωση από τοίχο ή ανάρτηση από την 
οροφή πλήρως εγκατεστημένη, δηλ. προμήθεια, εγκατάσταση επί της εσχάρας και παράδοση.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 42,73    
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A.T.: 094  
 
ΑΤΗΕ Ν8950.3  Φωτοκύτταρο   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Φωτοκύτταρο κατάλληλο για τάση λειτουργίας 220V ± 10%, δυνάμενο να ρυθμιστεί ώστε να 
επηρεάζεται απο το φως ημέρας 5 έως 1000 lux. Η εντολή θα μπορεί να επιβραδύνεται έως 3 sec για 
αφή και 30 sec για σβέση. Ο μηxανισμός του φωτοκυττάρου θα βρίσκεται σε στεγανό πλαστικό 
κέλυφος και θα περιλαμβάνει το φωτοαισθητήριο και ηλεκτρικό μηxανισμό, που θα λαμβάνει την 
εντολή ενός ρελέ, δηλ. προμήθεια, σύνδεση και τοποθέτηση.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 138,82    
 

A.T.: 095  
 
ΑΤΗΕ Ν8750.1.6  Ηλεκτρική εγκατάσταση Χ.Τ. Αντλιοστασίου A6   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Πλήρης εγκατάσταση χαμηλής τάσης οικίσκου αντλιοστασίου, (φωτισμός, φωτιστικά ασφαλείας, 
διακόπτες, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, σχάρες όδευσης, σωλήνες προστασίας, κ.λ.π.) και όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασίες εγκατάστασης και τις 
απαραίτητες δοκιμές πλήρους και σωστής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τα τεύχη, τα σχέδια και 
τους υπολογισμούς της Οριστικής Μελέτης. Οι καλωδιώσεις της χαμηλής τάσης θα κατασκευαστούν 
με ανθυγρά καλώδια τύπου J1VV-R (ΝΥΥ). Περιλαμβάνεται και ένας ρευματοδότης τριφασικός.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΚΑΙ 

ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2970,64    
 

A.T.: 096  
 
ΑΤΗΕ 8983.10.2.1  Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής σφαιρικού κώδωνα 

(αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 200 W 
πυρακτώσεως -  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 60  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής προστασίας ΙΡ 20 δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση φωτιστικού σώματος και λαμπτήρων,δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  
σφαιρικού κώδωνα (αρματούρα) προστασίας ΙΡ 44 στεγανό Με λαμπτήρες 200 W πυρακτώσεως -  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 48,32    
 

A.T.: 094  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 108  Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως. 

Ισχύος 1χ70 W  
 



 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ  

Σελίδα 41 από 55 

 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως , δηλαδή προμήθεια, 
μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος κατάλληλου για λυχνίες ατμών νατρίου υψηλής 
πιέσεως και για τοποθέτηση σε βραχίονα. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. 
Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο 
αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι διαμορφωμένο σε ρυθμιζομένη 
υποδοχή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40 έως 60mm. β) Το διαφανή 
κώδωνα. Είναι κατασκευασμένος από ειδική διαφανή ακρυλική ύαλο ή πυρίμαχο ύαλο, ανθεκτική σε 
μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωση του στο κέλυφος γίνεται μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος 
ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα). Ο συνδυασμός κώδωνα και 
κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα P33 και 
στο χώρο των οργάνων P22 κατά DIN 40050 ή ισοδύναμη κατά τους Διευθνείς κανονισμούς. Το 
φωτιστικό σώμα θα είναι εξωπλισμένο με τα εξής: - Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό 
αλουμίνιο 99,9% συμπληρωμμένο και στιλβωμένο. - Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40. - Ηλεκτρικά 
όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος (συν. φ μεγαλύτερο ή ίσο 
απο το 0,85), αντιπαρασιτική διάταξη. - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό 
σώμα κλάσσεως μονώσεως Ι κατά VDE 0710, ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των 
λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο δίκτυο της Δ.Ε.Η. να μπορεί να λειτουργεί. Ολα τα υλικά θα είναι 
κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς 
κανονισμούς, όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπομένου φωτός πρέπει 
να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 264,51    
 

A.T.: 098  
 
ΑΤΗΕ 8971.3.4  Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό 

(γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο Προστασίας ΙΡ 50 
επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 59  100,00%  

 
      Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς 
ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση βαμμένη με ψημένο 
χρώμα, με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, λυχνιολαβές, εκκινητές, 
πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως  Προστασίας ΙΡ 50 επίμηκες Γιά 2 λαμπτήρες 40 W  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 87,18    
 

A.T.: 099  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 109  Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως Απιοειδούς μορφής , ισχύος: 70 

W  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 103  100,00%  
 
      Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιας 
λυχνίας ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως σε φωτιστικό σώμα κρεμαστό ή κορυφής ή σε βραχίονα 
τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού.     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 19,03    
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A.T.: 100  
 
ΑΤΗΕ Ν8841.1.16  Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης τύπου πεδίων, αντλιοστασίου Α6, 

πλήρης, με τα όργανα, υλικά και μικροϋλικα, διαστάσεων 
2,40x0,80x2,20m (ΠxΒxΥ)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ηλεκτρικός πίνακας με τρεις θύρες, από χαλυβδοέλασμα “ντεκαπέ” και μορφοσίδηρο με τα όργανά 
του (διακόπτες, αυτόματοι, ασφάλειες, θερμικά, όργανα, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια, και με τα 
απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού 
με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια 
και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και 
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων 
και απερχομένων γραμμών, καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, 
στεγανός προστασίας IΡ43, διαστάσεων 2,40x0,80x2,20m.  
Περιλαμβάνει το πεδίο εισόδου ΔΕΗ – Η/Ζ και τις αναχωρήσεις για τα αντλητικά συκροτήματα, τον 
αυτοματισμό και την ηλεκτρική εγκατάσταση Χ.Τ. του οικίσκου του αντλιοστασίου. Διαστάσεων ζυγών 
30 Χ 10 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΝΔΕΚΑ ΚΑΙ 

ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 15411,35    
 

A.T.: 101  
 
ΑΤΗΕ 8959.13  Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου 

ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 88 KVA  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 58  100,00%  
 
      Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 
περιόδων αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες με δεξαμενή καυσίμων και 
πίνακα αυτόματης μεταγωγής, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, 
των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων σωληνώσεων και καλωδιώσεων γιά τη σύνδεσή του 
προς τον πίνακα μεταγωγής και την αποθήκη καυσίμων καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής 
καυσαερίων και κάθε εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά γιά την κατασκευή της από μπετόν βάσεως 
της εγκαταστάσεως του ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και 
καλωδιώσεων, της δοκιμής και της πραδόσεως σε πλήρη λειτουργία  Ισχύος 88 KVA  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ 

ΔΕΚΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 27457,14    
 

A.T.: 102  
 
ΑΤΗΕ Ν8615.6  Αντιδονητική βάση Η/Ζ   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 58  100,00%  
 
      Αντιδονητική βάση Η/Ζ    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2904,35    
 

A.T.: 103  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 146  Δεξαμενή ακάθαρτου πετρελαίου, από λαμαρίνα μαύρη   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 29  100,00%  
 
      Δεξαμενή ακαθάρτου πετρελαίου , από λαμαρίνα μαύρη οξυγονοκολλητή , οιωνδήποτε 
διαστάσεων και σχήματος με ή χωρίς σκελετό από σίδηρο ειδικών διατομών , δηλαδή υλικά και 
εργασία πλήρους κατασκευής και διανοίξεως οπών και τοποθετήσεως.    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 7,38    
 

A.T.: 104  
 
ΑΤΗΕ 8464  Καπναγωγός κατασκευασμένος από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 34  100,00%  
 
      Καπναγωγός κατασκευασμένος από μαύρη λαμαρίνα πάχους 4 mm με τις ενισχύσεις στηρίξεως 
και συνδέσεως του και τα ειδικά τεμάχια δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
κατασκευής, συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως    
( 1 Kg )  Χιλιόγραμμο (Κιλό)  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,86    
 

A.T.: 105  
 
ΑΤΗΕ 8840.3.6  Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο 

χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 επίτοιχος Διαστάσεων 106 Χ 75 cm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο χωρίς τα όργανά του 
(διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και 
εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ 
μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο 
πιστολίου και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών 
καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία  χωρίς πόρτα προστασίας Ρ20 
επίτοιχος Διαστάσεων 106 Χ 75 cm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 810,61    
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A.T.: 106  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 103  Σύστημα αυτοματισμού αντλιοστασίου με PLC 40DI/24DO    
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Περιλαμβάνει την πλήρη εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού PLC 40DI/24DO, αποτελούμενο 
από τον πίνακα αυτοματισμού, τον προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή (PLC), την κεντρική μονάδα 
επεξεργασίας (CPU), τη σύνδεση με το μετρητή στάθμης, τα φλοτέρ και όργανα ελέγχου αντλιών, τον 
προγραμματισμό (software) του PLC, τη διάταξη προσαρμογής καλωδίου οπτικών ινών και μετάδοσης 
εντολών (Optical Link Module), τη σύνδεση με το σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου και όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασίες εγκατάστασης και τις 
απαραίτητες δοκιμές πλήρους και σωστής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τα τεύχη της Οριστικής 
Μελέτης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2456,85    
 

A.T.: 107  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 104  Software PLC   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμές Software PLC, καθώς και προσαρμογή του στη 
συγκεκριμένη εφαρμογή για κάθε αντλιοστάσιο, παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 
εργασίες εγκατάστασης και τις απαραίτητες δοκιμές πλήρους και σωστής λειτουργίας, όπως 
προβλέπεται από τα τεύχη της Οριστικής Μελέτης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5069,60    
 

A.T.: 108  
 
ΑΤΗΕ Ν9245.61  Πιεζοηλεκτρικός μετρητής στάθμης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Πιεζοηλεκτρικός μετρητής στάθμης αντλιοστασίου, για στάθμη νερού έως 10m, πλήρης με 
καλωδίωση ενιαία έως τη σύνδεση με το PLC, με βάση στήριξης και ρύθμισης, πλήρως 
εγκατεστημένος σε δεξαμενή νερού και συνδεδεμένος με ηλεκτρονική μονάδα αυτοματισμού, με κάθε 
μικρούλικο και εργασία για εγκατάσταση, δοκιμές και παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 950,00    
 

A.T.: 109  
 
ΗΛΜ Ν602  Υδραργυρικός διακόπτης τύπου πλωτήρα (φλοτέρ)   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
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      Υδραργυρικός διακόπτης στάθμης τύπου πλωτήρα (φλοτέρ), κατάλληλος για λύματα, τύπου 
αχλάδι, πλήρως εγκατεστημένος σε δεξαμενή νερού και συνδεδεμένος με ηλεκτρονική μονάδα 
αυτοματισμού, συμπεριλαμβανομένων των μικροϋλικών, πάσης φύσεως εργασίας, εγκατάστασης, 
κλπ. και δοκιμή σε κανονική λετουργία, σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 80,00    
 

A.T.: 110  
 
ΑΤΗΕ Ν6020.21  Σύστημα ανάρτησης φλοτεροδιακοπτών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Σύστημα ανάρτησης φλοτεροδιακοπτών αποτελούμενο από ανοξειδωτη αλυσίδα πάχους 6mm και 
μήκους τουλάχιστον 1m μεγαλύτερο από το συνολικό βάθος του αντλιοστασίου, κατάλληλα 
στηριγμένη στο επάνω μέρος του αντλιοστασίου, με κομάτι από σκυρόδεμα βάρους τουλάχιστον 5kg 
στο κάτω μέρος, δηλαδλη προμήθεια και τοποθ΄ρτηση, σύμφωνα με την Οριστική Μελέτη.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ   
 (Αριθμητικώς): 450,00    
 

A.T.: 111  
 
ΑΤΗΕ Ν9631.3  Σύστημα επικοινωνίας αντλιοστασίων με κέντρο ελέγχου   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Σύστημα επικοινωνίας αντλιοστασίων με κέντρο ελέγχου ή άλλα αντλιοστάσια, αποτελούμενο από 
τη διάταξη επικοινωνίας, όλες τις καλωδιώσεις συνδεσμολογίας, ακροδεκτών και άλλων υλικών και 
μικρούλικων, τη σύνδεση με το PLC και το κέντρο ελέγχου, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασίες 
εγκατάστασης και τις απαραίτητες δοκιμές πλήρους και σωστής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από 
τα τεύχη της Οριστικής Μελέτης. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα όργανα, ακροδέκτες, 
πομποί και ότι άλλο απαιτούμενο για την πλήρη και σωστή λειτουργία και επικοινωνία οπτικών ινών 
και στο παρόν αντλιοστάσιο και στο επόμενο, όπυ καταλήγουν οι οπτικές ίνες. 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ    
 (Αριθμητικώς): 3200,00    
 

A.T.: 112  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 100  Καλώδιο 8 οπτικών ινών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Καλώδιο 8 οπτικών ινών εξωτερικής τοποθέτησης με ατσάλινο οπλισμό, για μετάδοση αναλογικών 
ή ψηφιακών σημάτων σε συστήματα μετρήσεων και ελέγχου, κτάλληλο για τοποθέτηση εντός του 
εδάφους απ' ευθείας ή σε σωλήνα, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών επί 
τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία. Στην τιμή περιλαμβάνοντα και οι 
συνδέσεις των οπτικών ινών μεταξύ τους και με τα όργανα επικοινωνίας. Οι συνδέσεις υποχρεωτικά 
θα γίνουν πριν τις επιχωματώσεις των εκκσκαφών.    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 6,20    
 

A.T.: 113  
 
ΑΤΗΕ 8993.1.1  Τηλεφωνικός κατανεμητής Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς 

οριολωρίδας των 5 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  
 
      Τηλεφωνικός κατανεμητής με οριολωρίδες και σειρές σε κάθε οριολωρίδα με δύο ή τρεις 
ακροδέκτες, αποτελούμενος από μεταλλικό ερμάριο με πόρτα από φύλλο γαλβανισμένης λαμαρίνας 
πάχους τουλάχιστον 1,5 mm κατάλληλος γιά ορατή ή χωνευτή εγκατάσταση, στεγανότητας Ρ 30 ή Ρ 
43 κατά DIN 40050, με τις οπές διελεύσεως των τηλεφωνικών αγωγών ή καλωδίων, ανεξάρτητα από 
το πλήθος τους, την πινακίδα χαρακτηρισμού του κατανεμητή και την καρτέλλα αναγραφής των 
κυκλωμάτων, χρωματισμένος με τρεις στρώσεις βαφής (δύο στρώσεις αντιοξειδωτικής βαφής και μία 
στρώση χρώματος αποχρώσεως της εγκρίσεως της επιβλέψεως) δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, 
εγκατάσταση, διευθέτηση και ανάπτυξη των τηλεφωνικών αγωγών και καλωδίων μέσα στον 
κατανεμητή, κοχλίωση και συγκόλληση των άκρων στις οριολωρίδες, έλεγχο και δοκιμές με τα υλικά 
και μικροϋλικά και την εργασία γιά την παράδοση του κατανεμητή σε πλήρη και κανονική λειτουργία  
Τηλεφωνικός κατανεμητής μιάς οριολωρίδας των 5 σειρών με 2 ακροδέκτες σε κάθε σειρά  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 28,98    
 

A.T.: 114  
 
ΑΤΗΕ Ν9500.3  Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Πρίζα VOICE/DATA τύπου Rj45/CAT5, οκτώ επαφών, δηλ. προμήθεια και προσκόμιση, 
μικροϋλικά, εγκατάσταση και σύνδεση για παράδοση σε πλήρη λειτουργεία    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 24,37    
 

A.T.: 115  
 
ΑΤΗΕ Ν8768.1  Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, 4 ζευγών  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 48  100,00%  
 
      Τηλεφωνικό καλώδιο UTP 100, CATEG. 5, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και 
μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 4,07    
 

A.T.: 116  
 
ΑΤΗΕ Ν9501.2  Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια με πληκτρολόγιο   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 61  100,00%  

 
      Τηλεφωνική συσκευή επιτραπέζια με πληκτρολόγιο , απο θερμοπλαστικό υλικό ή βακελίτη, 
διπολικό φις κατάλληλο για πρίζα τηλεφώνου, κουδούνι με ρυθμιστή έντασης ήxου, καλώδιο σύνδεσης 
καθώς και ροζέττα τοίxου, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση και εργασία σύνδεσης και δοκιμών για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 59,26    
 

A.T.: 117  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 135  Ανιχνευτής ιονισμού-καπνού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Ανιχνευτής ιονισμού-καπνού διεγειρόμενος από τα ορατά ή αόρατα καύσης, κατάλληλος για την 
τοποθέτηση σε υγρούς ή χώρους, με την βάση του κατάλληλος, για τοποθέτηση σε οροφή, κατά τα 
λοιπά όπως στην προδιαγραφή, με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 148,48    
 

A.T.: 118  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 136  Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός διεγειρόμενος από αύξηση θερμοκρασίας 10 oC ανά λεπτό ή σε 
μέγιστη θερμοκρασία περίπου 60 oC κατάλληλος για τοποθέτηση σε χώρους όπου η θερμοκρασία 
κυμαίνεται από -20 oC έως 45 oC, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές, με τα μικροϋλικά σύνδεσης 
και την εργασία πλήρους τοποθέτησης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 168,30    
 

A.T.: 119  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 137  Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Ανιχνευτής κίνησης παθητικών υπερύθρων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και 
μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένος και έτοιμος για λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 207,96    
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A.T.: 120  
 
ΑΤΗΕ Ν9600.4  Μαγνητική επαφή   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Μαγνητική επαφή περιλαμβανόμενου του αναλυτή δονήσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με 
τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 97,32    
 

A.T.: 121  
 
ΑΤΗΕ Ν9600.5  Σειρήνα συναγερμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Σειρήνα συναγερμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και 
σύνδεσης, πλήρως εγκατεστημένη και έτοιμη για λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 259,82    
 

A.T.: 122  
 
ΑΤΗΕ Ν9533.3  Γεννήτρια οπτικών σημάτων   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Γεννήτρια οπτικών σημάτων με φλάς συναγερμού, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση και 
παράδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΗΝΤΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 60,27    
 

A.T.: 123  
 
ΑΤΗΕ Ν9533.1  Πατητό κομβίο συναγερμού   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Πατητό κομβίο συναγερμού κατάλληλο για xειροκίνητη θέση σε λειτουργία του συστήματος 
ανίxνευσης πυρκαγιάς, κατα τα λοιπά όπως στις προδιαγραφές με τα υλικά και μικροϋλικά σύνδεσης, 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 151,18    
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A.T.: 124  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 134  Κέντρο πυρανίχνευσης 5 ζωνών   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 49  100,00%  
 
      Κέντρο πυρανίχνευσης περιλαμβάνον σύστημα μεταβιβάσεων περαιτέρω του συστήματος 
αγγελίας, σύστημα συνεχούς μέτρησης και ελέγχου των καταστάσεων λειτουργίας κλπ. όπως 
περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης , 
δηλ. προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του έργου και εργασία συναρμολόγησης, σύνδεσης, 
δοκιμών, ρυθμίσεων, μετρήσεων προς απόδοση σε λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΕΞΙ  ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 406,64    
 

A.T.: 125  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 129  Συλλεκτήριος αγωγός χάλκινος διαμέτρου Φ8   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Συλλεκτήριος αγωγός χάλκινος διαμέτρου Φ8 πλήρως εγκατεστημένο με τα διάφορα απαιτούμενα 
μικροϋιλικά του.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 27,32    
 

A.T.: 126  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 130  Συλλεκτήριος αγωγός χάλκινος διαμέτρου Φ10   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Συλλεκτήριος αγωγός χάλκινος διαμέτρου Φ10 πλήρως εγκατεστημένο με τα διάφορα 
απαιτούμενα μικροϋιλικά του.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 35,29    
 

A.T.: 127  
 
ΑΤΗΕ Ν9983.21.2  Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία 

Διατομής 30x3,5 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 44  100,00%  
 
      Χαλύβδινη γαλβανισμένη ταινία τοποθετημένη σαν αγωγός γείωσης με τα ειδικά στηρίγματα 
στήριξης ή τους xαλύβδινους ήλους ήλωσης πάνω σε μπετόν, με τα υλικά και εξαρτήματα σύνδεσης 
(κατα DΙΝ 48843 και 48845) προς επιμήκυνση ή διακλάδωση δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, 
τοποθέτηση, σύνδεση προς τις διακλαδώσεις και προεκτ άσεις.    
( 1 m )  Μέτρο  
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,22    
 

A.T.: 128  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 138  Αλεξικέραυνο προστασίας, εσωτερικής εγκατάστασης   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 63  100,00%  
 
      Αλεξικέραυνο προστασίας, εσωτερικής εγκατάστασης κατά VDE 0675, τύπου ΕΛΕΜΚΟ 6805220 
με τα μικροϋλικά σύνδεσης πλήρως εγκατεστημένο.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 97,79    
 

A.T.: 129  
 
ΑΤΗΕ 8774.1.4  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 

6 mm2  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία  Μονοπολικό - Διατομής 1 Χ 6 mm2  
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 5,09    
 

A.T.: 130  
 
ΑΤΗΕ Ν9980.12  Εξισωτής δυναμικού 5 x 17 x 5 cm τύπου  ΕΛΕΜΚΟ 6600000.   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 5  100,00%  
 
      Εξισωτής δυναμικού 5 x 17 x 5 cm τύπου  ΕΛΕΜΚΟ 6600000 αποτελούμενος από πλαστική βάση 
με τέσσερις οπές στα τέσσερα άκρα της για την στήριξή της επί του τοίχου και κουμπωτό κάλυμα. Ο 
εξισωτής είναι σύμφωνος με τα VDE 0190 και 0100 και φέρει τον ακόλουθο εξοπλισμό. 
Ζυγό ορειχάλκινο επινικελωμένο, διαστάσεων 15 x 15 x 140mm που φέρει ακροδέκτη για αγωγό 
Φ8/10 που η σύσφιξή του επιτυγχάνεται μέσω μίας βίδας εξάγωνης  χαλύβδινης  επιψευδ-
αργυρωμένης M8 x 20, DIN 933 επτά υποδοχών για αγωγούς διατομής 2,5  έως 25mm² η σύσφιξη 
των οποίων επιτυγχάνεται με δύο βίδες M4 x 10, DIN 84 χαλύβδινων επιψευδαργυρω-μένων και μίας 
υποδοχής ταινίας μεγίστων διαστάσεων 30 x 3,5mm η σύσφιξη της οποίας πραγματοποιείται μέσω 
δύο χαλύβδινων κοχλιών εξαγώνων M6 x 20, DIN 933, δηλαδή προ-μήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 72,59    
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A.T.: 131  
 
ΑΤΗΕ 9178.2.1  Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο Ονομ. πιέσεως 12,5 atm 

Διαμέτρου 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, τους 
γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως 
και στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε 
εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία  Ονομ. πιέσεως 12,5 atm Διαμέτρου 100 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 691,04    
 

A.T.: 132  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 123  Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα Τύπου ελαστικής 

εμφράξεως ή παρόμοιου από υλικό χυτοσίδηρο νομαστικής πιέσεως 10 
atm Διαμέτρου 100mm  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  

 
      Βαλβίδα αντεπιστροφής με ωτίδες ή ωτίδα πλήρως εγκατεστημένη με όλα τα υλικά και μικροϋλικά 
συνδέσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε 
εργασία, καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία     
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 1215,30    
 

A.T.: 133  
 
ΑΤΗΕ 9150.1.2  Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες Τύπου σύρτου με μηχανισμό 

χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 80 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθώς και η εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία  Τύπου 
σύρτου με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 6 atm Διαμέτρου 80 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 238,32    
 

A.T.: 134  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 120  Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες σφαιρικού τύπου (ball valve) με 

μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο ονομαστικής πιέσεως 10 at. 
Διαμέτρου 100 mm   
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Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  

 
      Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως, δηλαδή προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, καθλως και η εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 594,85    
 

A.T.: 135  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 125  Ειδικό τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα διαπεράσεως τοίχου και 

αντικραδασμικό τοίχου με ωτίδες, χαλύβδινο. Διαμέτρου 100mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 84  100,00%  
 
      Ειδικό τεμάχιο χαλυβδοσωλήνα διαπεράσεως τοίχου και αντικραδασμικό τοίχου με ωτίδες, 
χαλύβδινο με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο και με τα λοιπά υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και 
στερεώσεως, δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε 
εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία.    
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΕΞΙ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 519,06    
 

A.T.: 136  
 
ΥΔΡΕΥΣΗ 152  Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτροσυγκολλητός Ονομαστικής πιέσεως 10 atm 

Διαμέτρου 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 82  100,00%  
 
      Χαλυβδοσωλήνας ηλεκτροσυγκολλητός τοποθετημένος από τον θάλαμο αναρροφήσεως του 
αντλιοστασίου μέχρι της κεντρικής δικλείδας εκτός του αντλιοστασίου ή μέχρι του σωλήνα VENTURI  
αποτελούμενος από ευθύγραμμα τμήματα συγκολλητά διαμήκους ή ελικοειδούς ραφής , 
κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα ποιότητας τουλάχιστον St 37-2 , με τα ειδικά τεμάχια 
σωληνώσεων , δηλαδή καμπύλες , σταυροί, συστολές , κώνοι κλπ με τα υλικά και μικροϋλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως , δηλαδή βαφή, προμήθεια , φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου 
του έργου ανηγμένες σε εργασία , καθώς και την εργασία  εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέος 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία Ονομαστικής πιέσεως 10 atm Διαμέτρου 100mm    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟ  ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 100,45    
 

A.T.: 137  
 
ΑΤΗΕ Ν8036.20.4  Ανοξείδωτος σωλήνας Ονομαστικής πιέσεως 10 atm Διαμέτρου 100 mm   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 82  100,00%  
 
      Σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 304, τοποθετημένος από τον 
θάλαμο αναρροφήσεως του αντλιοστασίου μέχρι της κεντρικής δικλείδας εκτός του αντλιοστασίου, 
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αποτελούμενος από ευθύγραμμα τμήματα, με τα ειδικά τεμάχια σωληνώσεων, δηλαδή καμπύλες, 
σταυροί, συστολές, κώνοι κ.λ.π. με τα υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως, δηλαδή 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία, καθώς και 
την εργασία εγκαταστάσεως  και δοκιμών, παραδοτέος σε πλήρη και κανονική λειτουργία.    
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 162,27    
 

A.T.: 138  
 
ΑΤΗΕ Ν8040.2.10  Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση γαλβανισμένων 

σιδηροσωλήνων ονομ. πιέσεως 10 atm διαμέτρου Φ 100 mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων με τους 
αντίστοιxους κοxλίες και περικόxλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο 
σε δίκτυο σωληνώσεων. Περιλαμβάνεται το ψυxρό γαλβάνισμα των φλαντζών και του σημείου 
συγκόλλησης. ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της 
τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου ( ζεύγος)    
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  ΚΑΙ ΟΚΤΩ  ΛΕΠΤΑ    
 (Αριθμητικώς): 97,08    
 

A.T.: 139  
 
ΑΤΗΕ Ν8039.20.12  Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως για σύνδεση ανοξείδωτων 

σωλήνων, ανοιξείδωτη, πιέσεως 10atm διαμέτρου Φ100mm  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 6  100,00%  
 
      Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας τουλάχιστον AISI 
304, για σύνδεση ανοξείδωτων σωλήνων με τους αντίστοιxους κοxλίες και περικόxλια όπως και τα 
απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων. Περιλαμβάνεται το 
ψυxρό γαλβάνισμα των φλαντζών και του σημείου συγκόλλησης. ( ζεύγος) Σημείωση: Σε περίπτωση 
τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου ( 
ζεύγος)    
( 1 Ζευγ. )  Ζεύγος  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ 

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 341,80    
 (Αριθμητικώς): 14709,79    
 

A.T.: 140  
 
ΑΤΗΕ 8774.6.7  Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 

Χ25 mm2 
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 47  100,00%  
 
      Καλώδιο τύπου NYY (E1VV-R) ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και 
μικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά, ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
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αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των 
άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε 
κανονική λειτουργία     
( 1 m )  Μέτρο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 23,32    
 

A.T.: 141  
 
ΑΤΗΕ Ν8750.1.5  Ηλεκτρική εγκατάσταση Χ.Τ. Αντλιοστασίου A5   
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 62  100,00%  
 
      Πλήρης εγκατάσταση χαμηλής τάσης οικίσκου αντλιοστασίου, (φωτισμός, φωτιστικά ασφαλείας, 
διακόπτες, ρευματοδότες, καλωδιώσεις, σχάρες όδευσης, σωλήνες προστασίας, κ.λ.π.) και όλα τα 
απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εργασίες εγκατάστασης και τις 
απαραίτητες δοκιμές πλήρους και σωστής λειτουργίας, όπως προβλέπεται από τα τεύχη, τα σχέδια και 
τους υπολογισμούς της Οριστικής Μελέτης. Οι καλωδιώσεις της χαμηλής τάσης θα κατασκευαστούν 
με ανθυγρά καλώδια τύπου J1VV-R (ΝΥΥ). Περιλαμβάνεται και ένας ρευματοδότης τριφασικός.   
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΚΑΙ 

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 2272,21    
 

A.T.: 142  
 
ΑΤΗΕ Ν8841.1.15  Ηλεκτρικός πίνακας χαμηλής τάσης τύπου πεδίων, αντλιοστασίου Α5, 

πλήρης, με τα όργανα, υλικά και μικροϋλικα, διαστάσεων 
2,40x0,80x2,20m (ΠxΒxΥ)  

 
Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 52  100,00%  

 
      Ηλεκτρικός πίνακας με τρεις θύρες, από χαλυβδοέλασμα “ντεκαπέ” και μορφοσίδηρο με τα όργανά 
του (διακόπτες, αυτόματοι, ασφάλειες, θερμικά, όργανα, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και όλα τα 
απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια, και με τα 
απαραίτητα στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις 
εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού 
με βασικό χρώμα, στόκο πιστολιού και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια 
και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και 
στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων 
και απερχομένων γραμμών, καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία, 
στεγανός προστασίας IΡ43, διαστάσεων 2,40x0,80x2,20m.  
Περιλαμβάνει το πεδίο εισόδου ΔΕΗ – Η/Ζ και τις αναχωρήσεις για τα αντλητικά συκροτήματα, τον 
αυτοματισμό και την ηλεκτρική εγκατάσταση Χ.Τ. του οικίσκου του αντλιοστασίου. Διαστάσεων ζυγών 
30 Χ 10 mm  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ 

ΠΕΝΤΕ  ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 9805,65    
 

A.T.: 143  
 
ΑΤΗΕ 8959.11  Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου 



 

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 
ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΑΣΙΟΥ  

Σελίδα 55 από 55 

 

ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 περιόδων Ισχύος 50 KVA  
 

Κωδ. αναθεώρησης :  ΗΛΜ 58  100,00%  
 
      Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 
περιόδων αποτελούμενο από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα πλήρες με δεξαμενή καυσίμων και 
πίνακα αυτόματης μεταγωγής, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση του ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, 
των βοηθητικών διατάξεων και απαραιτήτων σωληνώσεων και καλωδιώσεων γιά τη σύνδεσή του 
προς τον πίνακα μεταγωγής και την αποθήκη καυσίμων καθώς και των σωληνώσεων απαγωγής 
καυσαερίων και κάθε εργασία με τα υλικά και μικροϋλικά γιά την κατασκευή της από μπετόν βάσεως 
της εγκαταστάσεως του ζεύγους και πίνακα μεταγωγής, της κατασκευής των σωληνώσεων και 
καλωδιώσεων, της δοκιμής και της πραδόσεως σε πλήρη λειτουργία  Ισχύος 88 KVA  
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο  
 
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  

ΛΕΠΤΑ  
  

 (Αριθμητικώς): 19307,13    
 
 

Πύλος  26/04/2018 
Οι συντάξαντες ως προς την 

επικαιροποίηση μόνο 
 
 

 
ΤΖΙΒΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 
 
 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛ. ΜΗΧΑΝ. Τ.Ε. 

Πύλος  26/04/2018 
Ελέγχθηκε 

Ο προϊστάμενος Τ.Τ.Υ. 
 

 
 
 

ΒΕΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 

Πύλος  26/04/2018 
Θεωρήθηκε 

Η Δ/ντρια Π.-Δ. & Π.Ζ. 
 
 
 
 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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