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ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 

Σν παξφλ έξγν, αθνξά ηελ «ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 
ΚΙΝΙΟΤ - ΑΛΗΘΙΝΗ». 
 
ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ζα πξαγκαηνπνηεζεί αληηθαηάζηαζε ηνπ πθηζηάκελνπ αγσγνχ 
χδξεπζεο απφ αγσγφ πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε ζθνπφ ηελ ηξνθνδνζία ηεο δεμακελήο 
Αιεζηλήο απφ ηε ζηξνγγπιή δεμακελή Κηλίνπ. 
 

ηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο έξγνπ, ζα εθηειεζηνχλ νη παξαθάησ εξγαζίεο : 

- Γηάλνημε ράλδαθα κε ρξήζε ηξνρνχ. 

- Σνπνζέηεζε αγσγνχ δηθηχνπ πνιπαηζπιελίνπ κήθνπο 1334κ θαη δηακέηξνπ Φ125. 

- Έδξαζε θαη εγθηβσηηζκφο ησλ ζσιήλσλ κε άκκν ιαηνκείνπ. 

- Δπίρσζε ησλ νξπγκάησλ ππνγείσλ δηθηχσλ. 

- Γηάζηξσζε ζθπξσδέκαηνο εληφο νξχγκαηνο. 

- Δπίζηξσζε αζθάιηνπ. 

 
Θα ρξεζηκνπνηεζνχλ αγσγνί χδξεπζεο απφ ζσιήλεο PE100 3εο γεληάο. Με βάζε ηνπο 
πδξαπιηθνχο ππνινγηζκνχο θαη ηηο πθηζηάκελεο ζπλδέζεηο θαη ππνδνκέο, ην 
πξνηεηλφκελν δίθηπν απνηειείηαη απφ ζσιελψζεηο δηακέηξνπ Φ125 ριζη. 
 
Οη αγσγνί πξνβιέπεηαη λα ηνπνζεηεζνχλ ζε ηέηνην βάζνο ψζηε λα έρνπλ επηθάιπςε 
επίρσζεο ηνπιάρηζηνλ 0,40κ.  Η εθζθαθή ηνπ ζθάκκαηνο ζα γίλεη ζε πιάηνο 0,15κ θαη 
ζε βάζνο 0,60κ κε ρξήζε ηξνρνχ, νη δε αγσγνί ζα εδξάδνληαη ζε ζηξψκα άκκνπ πάρνπο 
10εθ. Ο εγθηβσηηζκφο κε άκκν ζα γίλεηαη κέρξη χςνο 10εθ. πάλσ απφ ηελ ξάρε ησλ 
ζσιήλσλ, ην δε ππφινηπν ζθάκκα ζα ζπκπιεξψλεηαη κε θαηάιιεια επηιεγκέλα 
πξντφληα εθζθαθήο. Η ηειηθή απνθαηάζηαζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ππφβαζε κπεηφλ 
πάρνπο 15 εθαη. θαη επίζηξσζε αζθάιηνπ πάρνπο 4 εθαη. 
 
Γηα νπνηνδήπνηε πιηθφ, θαηαζθεπή, πνηνηηθφ έιεγρν (δηαδηθαζίεο / κεζφδνπο / δνθηκέο 
θ.ιπ.) πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνπο θαλνληζκνχο / πξνδηαγξαθέο / θψδηθεο πνπ 
νξίδνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηνπ έξγνπ θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο δεκνπξάηεζεο θαη 
ηα άξζξα ηεο ΣΤ, ζα εθαξκφδνληαη ηα «Δπξσπατθά Πξφηππα» (ΔΣ) πνπ έρνπλ εγθξηζεί 
απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Σππνπνίεζεο (CEN)  ή απφ ηελ  Δπξσπατθή Δπηηξνπή 
Ηιεθηξνληθήο Σππνπνίεζεο (CENELEC) σο «Δπξσπατθά Πξφηππα CEN» ή σο 
«Κείκελα ελαξκφληζεο» (HD) ζχκθσλα κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο ησλ νξγαληζκψλ απηψλ. 
 



 
 

  
 

πκπιεξσκαηηθά πξνο ηα παξαπάλσ, ζα εθαξκφδνληαη νη πξνδηαγξαθέο ΔΛΟΣ 
(Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σππνπνίεζεο) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη Πξνδηαγξαθέο ISO 
(International Standards Organization) θαη ζε ζπκπιήξσζε απηψλ νη ASTM ησλ ΗΠΑ. 
 
Η αλάζεζε ηνπ έξγνπ ζα γίλεη ζε εξγνιάβν κε δηαθήξπμε αλνηθηήο δηαδηθαζίαο 
ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ έξγνπ ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. 
 
Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ, αλέξρεηαη ζε 22.400 € ζπλ 5.376 € γηα Φ.Π.Α. 
24%. πλνιηθά δειαδή 27.776 € θαη νη πηζηψζεηο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηνλ 
Πξνυπνινγηζκφ ηεο ΓΔΤΑ ηνπ 2021 κε θσδηθφ 11.02.05.45. 
 
 
 Ερμοφπολη 18/01/2021 

 
 Ο   υντάξασ 

 
 
 

Δρ. Μηχ. Δημήτριοσ Γ. Βακόνδιοσ 
Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 
ΚΙΝΙΟΤ - ΑΛΗΘΙΝΗ Προϋπολογισμός  

ειίδα i 

 
 

  
 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΤΡΟΤ 
Δ.Ε.Τ.Α.. 

ΕΡΓΟ: Αντικατάςταςη Σμήματοσ 
Καταθλιπτικοφ Αγωγοφ 
Κινίου – Αληθινήσ 
 

  
Αρ. Μελζτησ: 01/2021 
 
 

 
ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 
 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

1.1 Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ είλαη ν θαζνξηζκφο ηηκψλ κε ηηο νπνίεο ζα 

εθηειεζζεί ην έξγν. 

1.2 ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ, πνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο 

πεξαησκέλεο εξγαζίαο θαη πνπ ηζρχνπλ εληαία γηα φιεο ηηο εξγαζίεο πνπ ζα 

εθηειεζζνχλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ππφςε έξγνπ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε απηψλ 

πεξηιακβάλνληαη: 

1.2.1 Όιεο νη απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ έξγνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηθεθαιίδα, ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηνπ παξφληνο, ησλ ηεπρψλ θαη ζρεδίσλ ηεο κειέηεο θαη ησλ 

ππνινίπσλ ηεπρψλ Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.2.2 ‘’Κάζε δαπάλε‘’ γεληθά, έζησ θαη αλ δελ θαηνλνκάδεηαη ξεηά αιιά είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο κνλάδαο θάζε εξγαζίαο. 

Κακία αμίσζε ή δηακθηζβήηεζε δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί πνπ λα έρεη ζρέζε 

κε ην είδνο θαη ηελ απφδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθφηεηα θαη ηνλ αξηζκφ 

ηνπ εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, φπσο θαη ηελ δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο 

ή φρη κεραληθψλ κέζσλ ή εθξεθηηθψλ πιψλ. 

1.3 χκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά, κλεκνλεχνληαη (γηα 

απιή δηεπθξίληζε ηνπ φξνπ ‘’θάζε δαπάλε‘’) νη παξαθάησ δαπάλεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην πεξηερφκελν ησλ ηηκψλ ηνπ παξφληνο Σηκνινγίνπ. 

1.3.1 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο επηβαξχλζεσλ ζηα πιηθά απφ θφξνπο, δαζκνχο, 

εηδηθνχο θφξνπο θ.ιπ. [ πιελ Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ]  

Ρεηά θαζνξίδεηαη φηη ζε θάζε ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλνληαη νη δαζκνί θαη 

ινηπνί θφξνη, θξαηήζεηο, ηέιε εηζθνξάο θαη δηθαηψκαηα γηα πξνκήζεηεο 

εμνπιηζκνχ θαη εθνδίσλ γεληθά ηνπ έξγνπ.  

Καηά ζπλέπεηα θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Κψδηθα 

Νφκσλ γηα Σεισλεηαθφ Γαζκνιφγην εηζαγσγήο θαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 

3215/1955 δελ παξέρεηαη νπζηαζηηθά ζηελ Τπεξεζία, πνπ ζα επνπηεχζεη ηελ 

εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ή ζε άιιε Τπεξεζία, ε δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη 

ρνξήγεζε νπνηαζδήπνηε βεβαίσζεο γηα ηελ παξνρή νπνηαζδήπνηε αηέιεηαο 

ή απαιιαγήο απφ ηνπο δαζκνχο θαη ηνπο ππφινηπνπο θφξνπο, εηζθνξέο θαη 
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δηθαηψκαηα ζηα πιηθά θαη είδε εμνπιηζκνχ ηνπ έξγνπ, νχηε ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ρνξήγεζε ηέηνηαο αηέιεηαο ή 

απαιιαγήο έκκεζα ή άκεζα. 

Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηα ηέιε δηνδίσλ ησλ θάζε είδνπο 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ.  

1.3.2 Οη δαπάλεο πξνκήζεηαο θαη κεηαθνξάο ζηνπο ηφπνπο ελζσκάησζεο ή θαη 

απνζήθεπζεο θχιαμεο, επεμεξγαζίαο θαη πξνζέγγηζεο φισλ αλεμάξηεηα ησλ 

πιηθψλ, θπξίσλ θαη βνεζεηηθψλ ελζσκαηνπκέλσλ θαη κε, πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο 

θνξηνεθθνξηψζεηο, ρακέλνπο ρξφλνπο κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη ηηο θάζε 

είδνπο κεηαθηλήζεηο κέρξη θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζε (ή/θαη ρξήζε ηνπο) 

ή/θαη κεηαθνξάο, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ησλ πεξηζζεπκάησλ ή/θαη 

αθαηάιιεισλ πξντφλησλ, νξπγκάησλ θαη άρξεζησλ πιηθψλ ζηνπο 

θαηάιιεινπο ρψξνπο απφξξηςεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ηζρχνπλ, θαζψο θαη ηεο κειέηεο ηνπ 

έξγνπ. 

1.3.3 Οη δαπάλεο κηζζψλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηψλ, αζθαιίζεηο (ζην Ι.Κ.Α., 

αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο, άιινπο εκεδαπνχο ή/θαη αιινδαπνχο αζθαιηζηηθνχο 

νξγαληζκνχο θ.ιπ. θαηά πεξίπησζε, φπσο απαηηείηαη) θ.ιπ. δψξσλ ενξηψλ, 

επηδφκαηνο αδείαο θ.ιπ. θάζε είδνπο επηζηεκνληθνχ θαη δηεπζχλνληνο ηνπ 

έξγνπ πξνζσπηθνχ, ηνπ εηδηθεπκέλνπ ή φρη πξνζσπηθνχ ησλ γξαθείσλ, 

εξγνηαμίσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θ.ιπ. εκεδαπνχ ή αιινδαπνχ 

εξγαδνκέλνπ ζηνλ ηφπν ηνπ έξγνπ ή άιινπ (εληφο θαη εθηφο ηεο Διιάδνο). 

1.3.4 Οη δαπάλεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ Αλαδφρνπ ηεο εμεχξεζεο (ελνηθίαζε ή 

αγνξά), θαηαζθεπή, νξγάλσζε, δηαξξχζκηζε θ.ιπ. ησλ εξγνηαμηαθψλ 

ρψξσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζε απηνχο, ηηο παξνρέο λεξνχ, ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο, ηειεθψλνπ θαη ινηπψλ επθνιηψλ, ηηο ζρεηηθέο ζπλδέζεηο, ηελ 

εγθαηάζηαζε γξαθείσλ Αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.5 Οη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ εξγνηαμηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη 

επθνιηψλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ απηψλ 

κεηά ηελ πεξαίσζε ηνπ έξγνπ θαη ε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ 

απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία. 

1.3.6 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε εξγνηαμηαθνχ εξγαζηεξίνπ φηαλ 

ηνχην πξνβιέπεηαη θαηά ηελ εθηέιεζε ειέγρσλ θαη δνθηκψλ, ζχκθσλα κε 

φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.7 Οη δαπάλεο πιήξνπο θαηαζθεπήο εγθαηάζηαζεο (εσλ) πξνθαηαζθεπαζκέλσλ 

ζηνηρείσλ, πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζην εξγνηάμην ή αιινχ, πεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ δαπαλψλ εμαζθάιηζεο ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, θαηαζθεπήο θηηξηαθψλ 

θαη ινηπψλ έξγσλ εμνπιηζκνχ, πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εξγαζίαο, βνεζεηηθψλ 

έξγσλ, ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ. φπσο επίζεο 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ θνξηνεθθνξηψζεσλ θαη κεηαθνξψλ 

ησλ πξνθαηαζθεπαζκέλσλ ζηνηρείσλ κέρξη ηε ζέζε ηεο ηειηθήο 

ελζσκάησζήο ηνπο ζην έξγν, πεξηιακβαλνκέλσλ επίζεο ησλ δαπαλψλ 

απνκάθξπλζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ θαη 

απνθαηάζηαζεο ηνπ ρψξνπ ζε βαζκφ απνδεθηφ απφ ηελ Τπεξεζία, (γηα ηελ 

πεξίπησζε πνπ νη εγθαηαζηάζεηο απηέο έρνπλ γίλεη ζε ρψξν ηδηνθηεζίαο ηνπ 
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Γεκνζίνπ ή ζε ρψξνπο γηα ηνπο νπνίνπο έρεη ηπρφλ δνζεί πξνζσξηλή άδεηα 

εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ έξγσλ ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο. 

1.3.8 Οη δαπάλεο γηα θάζε είδνπο αζθαιίζεηο (εξγαζηαθή, κεηαθνξψλ, 

κεραλεκάησλ, πξνζσπηθνχ εγθαηαζηάζεσλ θ.ιπ.) θαζψο θαη φιεο νη άιιεο 

αζθαιίζεηο πνπ αλαθέξνληαη ηδηαίηεξα ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο έξγνπ. 

1.3.9 Οη δαπάλεο αζθάιεηαο ηνπ εξγνηαμίνπ θαη πξφιεςεο αηπρεκάησλ 

εξγαδνκέλσλ ή ηξίησλ, ή δαπαλψλ πξφιεςεο βιαβψλ ζε πξάγκαηα (θηλεηά 

ή αθίλεηα) ηξίησλ. 

1.3.10 Οη δαπάλεο ηνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα ηεχρε 

δεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ηα θάζε είδνπο «δνθηκαζηηθά ηκήκαηα» 

(κεηξήζεηο, δνθηκέο, αμία πιηθψλ, ρξήζε κεραλεκάησλ, απφδνζε εξγαζίαο, 

θ.ιπ.) 

1.3.11 Οη δαπάλεο δηάζεζεο, πξνζθφκηζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ, πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, ήηνη ηα 

κηζζψκαηα, ε κεηαθνξά, ε ζπλαξκνιφγεζε, ε απνζήθεπζε, ε θχιαμε θαη ε 

αζθάιηζε απηψλ, ε επηβάξπλζε ιφγσ απφζβεζεο, ε επηζθεπή, ε ζπληήξεζε, 

ε άκεζε απνθαηάζηαζε (φπνπ επηβάιιεηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ δηαηήξεζε 

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο), νη εκεξαξγίεο γηα νπνηαδήπνηε αηηία, ε 

απνκάθξπλζε απηψλ καδί κε ηελ ηπρφλ απαηηνχκελε δηάιπζε κεηά ην ηέινο 

ησλ εξγαζηψλ, νη άγνλεο κεηαθηλήζεηο, ηα απαηηνχκελα θαχζηκα, ιηπαληηθά, 

αληαιιαθηηθά θ.ιπ. 

Σα παξαπάλσ ηζρχνπλ ηφζν γηα ηα κεραλήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ εθηέιεζε ησλ έξγσλ, φζν θαη γηα ηπρφλ άιια πνπ ζα επξίζθνληαη επί 

ηφπνπ ησλ έξγσλ έηνηκα γηα ιεηηνπξγία (έζησ θαη αλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη) 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε άιισλ κεραλεκάησλ ζε πεξίπησζε βιάβεο ή γηα 

νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, εθφζνλ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε ζηνπο Όξνπο 

Γεκνπξάηεζεο, ε νπνία πξνθχπηεη θαηά ξεηφ ηξφπνλ, ή πξνθχπηεη θαηά 

έκκεζν ηξφπνλ, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζζνχλ απαηηήζεηο πεξί ηελ 

εθηέιεζε εξγαζηψλ πνπ ζπλεπάγνληαη ηελ χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ, 

ή αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Αλάδνρνο ζεσξήζεη αλαγθαία ηελ 

χπαξμε εθεδξηθψλ κεραλεκάησλ γηα ηελ εθηέιεζε θάπνησλ εξγαζηψλ. 

1.3.12 Οη δαπάλεο παξαγσγήο, θνξηνεθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηε ζέζε 

ελζσκάησζεο, κε ή ρσξίο ηηο πξνζσξηλέο απνζέζεηο πνπ γίλνληαη γηα 

δηεπθφιπλζε ηνπ Αλαδφρνπ, θαη πιάγηεο κεηαθνξέο θάζε είδνπο πιηθψλ 

ιαηνκείσλ, νξπρείσλ θ.ιπ. καδί κε ηελ εξγαζία εκπινπηηζκνχ πνπ ηπρφλ ζα 

απαηηεζεί γηα ηελ πιήξε παξαγσγή ησλ πιηθψλ, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζηηο πξνδηαγξαθέο πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ 

νπνησλδήπνηε πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ ζα ηζρχνπλ. 

1.3.13 Οη δαπάλεο θαζπζηεξήζεσλ, κεησκέλεο απφδνζεο θαη κεηαθηλήζεσλ 

κεραλεκάησλ θαη πξνζσπηθνχ, εθηέιεζεο ησλ έξγσλ κε κεζνδνινγία 

ρακειήο παξαγσγηθφηεηαο, ιφγσ ησλ ζπλαλησκέλσλ εκπνδίσλ ζην ρψξν 

ηνπ έξγνπ, φπσο αξραηνινγηθψλ επξεκάησλ, δηθηχσλ Ο.Κ.Ω. θ.ιπ. θαη ησλ 

παξεκβάζεσλ ησλ αξκνδίσλ γηα απηά ηα εκπφδηα θνξέσλ (ΤΠ.ΠΟ., ΓΔΗ, 
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ΟΣΔ, ΔΤΓΑΠ θιπ Ο.Κ.Ω.), φπσο επίζεο θαη ε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ θαηά 

θάζεηο απφ ηε ζπλάληεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ, θαζψο θαη ιφγσ ησλ 

δπζρεξεηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ ππάξρνπζα θπθινθνξία (πεδψλ, 

νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ κεηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά). 

1.3.14 Οη δαπάλεο πξφζζεησλ εξγαζηψλ θαη ιήςεο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 

αζθάιεηαο γηα ηε κε παξαθψιπζεο ηεο νκαιήο θπθινθνξίαο πεδψλ, 

νρεκάησλ θαη ινηπψλ κέζσλ δηαθίλεζεο ηνπ θνηλνχ γεληθά ζηελ πεξηνρή ησλ 

έξγσλ θαη ζηηο γεηηληάδνληεο θαη επεξεαδφκελεο πεξηνρέο απ’ απηά. 

1.3.15 Οη θάζε είδνπο δαπάλεο κειεηψλ, ηνπνγξαθήζεσλ, παζζαιψζεσλ, 

αλαπαζζαιψζεσλ εγθαηάζηαζεο ρσξνζηαζκηθψλ αζθαιεηψλ (REPERS) 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ θαη δελ ακνίβνληαη 

ηδηαίηεξα (ζχκθσλα κε ηνπο ινηπνχο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο), ε ζχληαμε 

κειεηψλ εθαξκνγήο, θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ θαη ζπλαξκνγήο κε ηηο 

ζπλζήθεο θαηαζθεπήο γηα ηελ αθξηβή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ, νη δαπάλεο 

αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαζψο θαη νη ζρεηηθέο κειέηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

εκπνδίσλ πνπ ζα ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο 

αξραηνινγηθά επξήκαηα, ζεκέιηα, πδάηηλνη νξίδνληεο, δίθηπα Οξγαληζκψλ 

Κνηλήο Ωθειείαο (Ο.Κ.Ω.) ζχκθσλα κε φζα αλαθέξνληαη γεληθφηεξα ζηα 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.3.16 Οη δαπάλεο ιήςεο ζηνηρείσλ θάζε είδνπο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, φπσο 

ππαξρφλησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ινηπψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα 

ζπλαληεζνχλ ζην ρψξν ηνπ έξγνπ, ε ιήςε επηκεηξεηηθψλ ζηνηρείσλ απφ 

θνηλνχ κε ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ θαη ε ζχληαμε (απφ ηνλ Αλάδνρν) ησλ 

επηκεηξεηηθψλ ζρεδίσλ θαη ησλ επηκεηξήζεσλ πνπ ζα ηα ππνβάιεη γηα 

αξκφδην έιεγρν. Δπίζεο ε επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ εδάθνπο κε επί ηφπνπ 

κεηξήζεηο θαη ε παξάδνζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ εδάθνπο ζε δηζθέηα Η/Τ, ζε 

ςεθηαθή κνξθή. 

1.3.17 Η δαπάλε ζχληαμεο ησλ πηλάθσλ αλαπηπγκάησλ νπιηζκνχ θαη ησλ 

θαηαιφγσλ νπιηζκνχ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη έγθαηξα γηα 

έιεγρν ζηελ Τπεξεζία. 

1.3.18 Οη δαπάλεο ζχληαμεο ζρεδίσλ θ.ιπ. ησλ εληνπηδνκέλσλ κε ηηο δηεξεπλεηηθέο 

ηνκέο ή θαηά ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ δηθηχσλ Ο.Κ.Ω., ή άιισλ έξγσλ θαη 

εκπνδίσλ, θαζψο θαη νη δαπάλεο έθδνζεο ησλ ζρεηηθψλ αδεηψλ θαη νη 

εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθειείαο ή άιινπο 

ζπλαξκνδίνπο θνξείο, εθηφο αλ αλαθέξνληαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ 

Σηκνινγίνπ. 

1.3.19 Οη δαπάλεο ησλ θάζε είδνπο αληιήζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ 

επηθαλεηαθψλ, ππνγείσλ θαη πεγαίσλ λεξψλ, εθηφο αλ αλαθέξεηαη 

δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.20 Η ηνπνζέηεζε ελεκεξσηηθψλ πηλαθίδσλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηνπ έξγνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο.  

1.3.21 Οη δαπάλεο δηαηήξεζεο, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαηαζθεπήο, ηνπ ρψξνπ ηνπ 

έξγνπ θαζαξνχ θαη απαιιαγκέλνπ απφ μέλα πξνο ην έξγν αληηθείκελα, 



ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΣΑΘΛΙΠΣΙΚΟΤ ΑΓΩΓΟΤ 
ΚΙΝΙΟΤ - ΑΛΗΘΙΝΗ Τιμολόγιο Μελέτης  

 ειίδα v 
 

 
 

  
 

πξντφληα εθζθαθψλ θ.ιπ. θαη ε απφδνζε, κεηά ην ηέινο ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

ρψξνπ θαζαξνχ θαη ειεχζεξνπ απφ νπνηεζδήπνηε θαηαζθεπέο θαη εκπφδηα. 

1.3.22 Οη δαπάλεο γηα δηθαηψκαηα ρξεζηκνπνίεζεο θαηνρπξσκέλσλ κεζφδσλ, 

επξεζηηερληθψλ εθεπξέζεσλ θ.ιπ. κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, γηα ηελ έληερλε 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

1.3.23 Οη δαπάλεο γηα ηελ δεκηνπξγία πξφζβαζεο θαη θάζε είδνπο πξνζπειάζεσλ 

ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ έξγνπ, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ δαπέδσλ εξγαζίαο 

θαη γεληθά γηα θάζε βνεζεηηθή θαηαζθεπή πνπ ζα απαηηεζεί ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην εξγαζηψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ απνμήισζε 

θαη απνκάθξπλζή ηνπο. 

1.3.24 Οη δαπάλεο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αδηάθνπεο ιεηηνπξγίαο φζσλ δηθηχσλ 

ησλ Ο.Κ.Ω. δηέξρνληαη απφ ηνλ ρψξν ή επεξεάδνληαη απφ ηνλ ηξφπν 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη νη δαπάλεο γηα άξζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ 

απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ, ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ νπνίσλ ζα 

θέξεη, ηφζν αζηηθά φζν θαη πνηληθά θαη κέρξη πεξαίσζεο ησλ εξγαζηψλ, ν 

Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ. Οη δαπάλεο γηα ηελ κεηαηφπηζε δηθηχσλ θαη ε ιήςε 

εηδηθψλ κέηξσλ αληηζηήξημεο γηα ηε δηαηήξεζε ησλ νξπγκάησλ αλνηθηψλ, 

βαξχλνπλ ηνλ Κχξην ηνπ έξγνπ. 

1.3.25 Οη δαπάλεο γηα ηελ πξφιεςε αιιά θαη ηελ απνθαηάζηαζε δεκηψλ ζε έξγα θαη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ. 

1.3.26 Οη δαπάλεο δηάζεζεο εμνπιηζκέλσλ γξαθείσλ ζηελ Τπεξεζία, ζχκθσλα κε 

φζα αλαθέξνληαη ζηνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο. 

1.3.27 Οη δαπάλεο κίζζσζεο ή αγνξάο εδαθηθήο ισξίδαο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 

ζπληήξεζε ησλ θάζε είδνπο εξγνηαμηαθψλ νδψλ. Δπίζεο νη δαπάλεο 

εμαζθάιηζεο αλαγθαίσλ ρψξσλ γηα ηελ ελαπφζεζε πιηθψλ, εξγαιείσλ, 

κεραλεκάησλ, αρξήζησλ πιηθψλ.  

1.3.28 Οη δαπάλεο δηάλνημεο ηνκψλ ή νπψλ ζηα ηνηρψκαηα πθηζηάκελσλ θξεαηίσλ 

αγσγψλ ή ηερληθψλ έξγσλ, γηα ηελ ζχλδεζε αγσγψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζ’ 

απηά εθηφο αλ πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.29 Οη δαπάλεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ζρεδίσλ πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζε άιια 

ηεχρε δεκνπξάηεζεο. 

1.3.30 Οη δηαδηθαζίεο θαη δαπάλεο έθδνζεο αδεηψλ, γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Κπξίνπ ηνπ 

έξγνπ θάζε είδνπο εξγαζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο ή θαη 

ηνπο Οξγαληζκνχο Κνηλήο Ωθέιείαο (Γ.Δ.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εθηφο αλ 

πεξηγξάθεηαη δηαθνξεηηθά ζηα άξζξα ηνπ Σηκνινγίνπ. 

1.3.31 Οη δαπάλεο ησλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζχκθσλα κε 

ηηο νηθείεο απνθάζεηο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθψλ φξσλ πνπ ηζρχνπλ θαηά ην 

ρξφλν δεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.3.32 Γεληθά φιεο νη ππφινηπεο εηδηθέο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηνπο ππφινηπνπο Όξνπο Γεκνπξάηεζεο ηνπ έξγνπ. 

1.4 ηηο ηηκέο κνλάδαο ηνπ Σηκνινγίνπ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην πνζνζηφ γηα Γεληθά 

Έμνδα (Γ.Δ.) γηα πάζεο θχζεο βάξε ή ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, φπσο θαη γηα 
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Όθεινο απηνχ (Ο.Δ.) δειαδή γηα ηηο δαπάλεο επηζηαζίαο, δαπάλεο ζήκαλζεο 

εξγνηαμίσλ θαη γηα ηηο θάζε είδνπο θξαηήζεηο, θφξνπο, δαζκνχο, αζθάιηζηξα, ηέιε, 

ζπκβνιαίσλ, ζπκθσλεηηθψλ, απνδείμεσλ, πηζηνπνηήζεσλ πιεξσκψλ, θ.ιπ. γηα 

ηφθνπο θαη θεθαιαίσλ θίλεζεο, γηα δαπάλεο εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ θαη ινηπψλ 

εγγπήζεσλ, γηα δαπάλεο αζθαιεηψλ, ηηο θάζε είδνπο κεηαθηλήζεηο ηνπ 

εξγαηνηερληθνχ θαη ινηπνχ πξνζσπηθνχ, γηα πξφζζεηεο δαπάλεο ιφγσ δπζρεξεηψλ 

θαη εκπνδίσλ θάζε είδνπο, γηα ηα δηνηθεηηθά έμνδα, ηε ιεηηνπξγία γξαθείσλ θ.ιπ. 

θαη γεληθά ηα επηζθαιή έμνδα, απφ δπζρέξεηεο θάζε είδνπο πνπ έρνπλ ή δελ έρνπλ 

πξνβιεθζεί, πνπ φπσο αλαθέξεηαη ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην πνζνζηφ ησλ Γεληθψλ Δμφδσλ ηνπ Αλαδφρνπ. 

Σν πνζνζηφ απηφ, εληαίν γηα φιεο ηηο εξγαζίεο θαη ζε νπνηαδήπνηε ζέζε ησλ 

έξγσλ, θαζνξίδεηαη ζε δέθα νθηψ ζηα εθαηφ (18%) σο πξνο ηηο ηηκέο ηνπ 

Σηκνινγίνπ.  

1.5 Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ησλ Σηκνινγίσλ εηζπξάμεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ επηβαξχλεη ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ Έξγνπ.  
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ΣΙΜΔ ΜΔΛΔΣΗ 

1ε ΟΜΑΓΑ: ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ 

Α.Σ.: 001 

Άξζξν ΤΓΡ. Υ. 1:  Γηάλνημε ράλδαθα ελνηρηνύ ηύπνπ ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ 

δηαζηάζεωλ: Βάζνο: 600 mm θαη Πιάηνο 150mm, απνθαηάζηαζε 

ηειηθήο επηθάλεηαοείωλ δηθηύωλ ζε έδαθνο γαηώδεο ή εκηβξαρώδεο 

Γηάλνημε κηθξνηάθξνπ ζε έδαθνο πάζεο θχζεσο δηαζηάζεσλ 15 εθ πιάηνο θαη 60 εθ βάζνο 

κε ρξήζε ηξνρνχ ρσξηο λα απνθιείεηαη ε ρξήζε κεραληθνχ εθζθαθέα  ε ρεξηψλ , κε 

κφξθσζε ππζκέλα ,  εγθηβσηηζκφ κε άκκν ηεο ζσιήλαο ΡΔ  επαλεπίρσζε ηνπ νξχγκαηνο κε 

πξντφληα εθζθαθήο, απνκάθξπλζε ησλ πιενλάδνλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο θαη 

απνθαηάζηαζε ηειηθήο επηθάλεηαο κε ζθπξφδεκα c12/15 πάρνπο 12 εθ θαη άζθαιην 4 εθ κε 

ηελ εθζθαθή γηα ηελ ππνβίβαζε ηνπ νξχγκαηνο ηε κφξθσζε ηνπ ππζκέλα, ηελ απνκάθξπλζε 

ησλ πιενλάδνλησλ πξντφλησλ εθζθαθήο, ηελ πξνκήζεηα θαη δηάζηξσζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο 

θαζψο θαη ηελ πξνκήζεηα θαη δηάζηξσζε αζθάιηνπ. 

Σηκή αλά κέηξν (m).   

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: έληεθα επξώ θαη κεδέλ ιεπηά  

 Αξηζκεηηθώο: 11,00 € 

 

   

2ε ΟΜΑΓΑ: ΩΛΗΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ 

Α.Σ.: 002 

Άξζξν 12.14: ωιελώζεηο πηέζεωο από ζωιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) κε 

ζπκπαγέο ηνίρωκα θαηά ΔΛΟΣ EN 12201-2 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο ΤΓΡ 6622.1 

σιελψζεηο ππφ πίεζε απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ (PE) ζπκπαγνχο ηνηρψκαηνο θαηά EN 

12201-2 γηα ηελ κεηαθνξά πνζίκνπ λεξνχ, λεξνχ γεληθήο ρξήζεο, απνρέηεπζεο νκβξίσλ θαη 

αθαζάξησλ ππφ πίεζε θαη δίθηπα απνρέηεπζεο θελνχ. 

Οη ζσιήλεο (PE) ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE 100, PE 80, PE 40), ηελ 

νλνκαζηηθή δηάκεηξν DN (ηαπηίδεηαη κε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν: DN/OD), ηνλ ηππνπνηεκέλν 

ιφγν δηαζηάζεσλ SDR (Standard Dimension Ratio: ιφγνο ηεο εμσηεξηθήο δηακέηξνπ ηνπ 

ζσιήλα πξνο ην νλνκαζηηθφ πάρνο ηνπ ηνηρψκαηνο) θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο (εληαίαο 

αμψζεζεο –extrusion-, πνιπζηξσκαηηθήο εμψζεζεο, κε πξφζζεηε απνζπψκελε εμσηεξηθή 

επίζηξσζε –peelable layer). 
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Ο αξηζκφο πνπ ραξαθηεξίδεη ην πιηθφ θαηαζθεπήο (PE100, PE 80, PE 40) ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ειάρηζηε απαηηνχκελε αληνρή MRS ηνπ PE (MRS: Minimum Requires Strength) σο εμήο: PE 

100 - MRS 10 MPa, PE 80 – MRS 8 MPa, PE 40- MRS 4 MPa. 

χκθσλα κε ηη ΔΝ 12201-2, ε νλνκαζηηθή πίεζε ιεηηνπξγίαο PN ησλ ζσιήλσλ αλά 

θαηεγνξία πιηθνχ θαηαζθεπήο (PE 100, PE 80, PE 40), ζπζρεηίδεηαη κε κία κέγηζηε ηηκή SDR. 

ην παξφλ άξζξν νη ζσιήλεο ραξαθηεξίδνληαη κε βάζε ηελ PN θαη σο εθ ηνχηνπ 

εμππαθνχεηαη φηη πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο πάρνπο (SDR) πνπ θαζνξίδνληαη ζην Πξφηππν. 

Οη ζσιήλεο PE θέξνπλ ζήκαλζε ζηελ νπνία αλαγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο, κηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε θαηαιιειφηεηα πξνο ρξήζε: W = γηα πφζηκν λεξφ, P = γηα δίθηπα 

απνρέηεπζεο ππφ πίεζε, W/P =  γηα δίθηπα γεληθήο ρξήζεσο. 

ην παξφλ άξζξν δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ ησλ ρξήζεσλ ησλ ζσιήλσλ θαη νη ηηκέο έρνπλ 

εθαξκνγή γηα πάζεο θχζεσο δίθηπα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη νη ζσιήλεο κε απνζπψκελε εμσηεξηθή επίζηξσζε (peelable layer) 

νθείινπλ λα πιεξνχλ φιεο ηηο απαηηήζεηο θπζηθψλ, κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο ινηπνχο ζσιήλεο PΔ.  

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη: 

α. Η κεηαθνξά επί ηφπνπ, πξνζσξηλή απνζήθεπζε, πξνζηαζία θαη πιάγηεο κεηαθνξέο 

ησλ ζσιήλσλ, ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ απφ 

PE. 

β. Η πξνζθφκηζε επί ηφπνπ ηνπ έξγνπ ησλ ζπζθεπψλ ζπγθφιιεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

ζσιήλσλ, ε ρξήζε θαη ιεηηνπξγία απηψλ θαη ηα πάζεο θχζεσο απαηηνχκελα 

αλαιψζηκα. 

γ. Η πξνζέγγηζε ησλ ζσιήλσλ ζηελ ζέζε ηνπνζέηεζεο, ε ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ θαη 

ησλ εηδηθψλ ηεκαρίσλ ηνπε απφ PE κε εθαξκνγή απηνγελνχο ζπγθνιιήζεσο (butt 

welding) ή ρξήζε ειεθηξνκνπθψλ, θαζψο θαη ε δνθηκαζία ηνπ δηθηχνπ θαηά ηκήκαηα 

ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο. 

δ. Η Σνπνζέηεζε αγσγνχ χδξεπζεο (άλεπ πξνκήζεηαο απφ ζσιήλα ΡΔ 3εο γεληάο ε κε 

νλνκαζηηθήο δηακέηξνπ κέρξη Φ125 δειαδή γηα ηελ ηνπνζέηεζε ζσιήλα ζε έλα κέηξν 

κήθνπο νξχγκαηνο. 

 

ηηο ηηκέο κνλάδνο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ πεξηιακβάλνληαη: 

  Η πξνκήζεηα ηεο ζσιήλα θαη ησλ απαηηνχκελσλ ζπλδέζκσλ, θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ 

ηεκαρίσλ απφ PE. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη ε δαπάλε γηα ηε ζχλδεζε ηνπ ππφ θαηαζθεπή αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην 

κε ην πθηζηάκελν δίθηπν, πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ άξζξν.  

Σηκή αλά κέηξν αμνληθνχ κήθνπο αγσγνχ απφ πνιπαηζπιέλην, πιήξσο εγθαηεζηεκέλνπ, αλά 

ηχπν, νλνκαζηηθή δηάκεηξν θαη νλνκαζηηθή πίεζε, σο εμήο: 
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Άξζξν ρ. 12.14.01:σιήλεο πηέζεσο απφ ζσιήλεο πνιπαηζπιελίνπ PE 100 (κε ειάρηζηε 

απαηηνχκελε αληνρή MRS 10 = 10MPa), κε ζπκπαγέο ηνίρσκα, θαηά ΔΛΟΣ 

EN 12201-2. 

Άξζξν ρ. 12.14.01.46 Ολνκ. δηακέηξνπ DN 125 mm / νλνκ. πίεζεο PN 16 atm 

 Κσδηθφο Αλαζεψξεζεο  ΤΓΡ 6621.1 

ΔΤΡΩ Οινγξάθωο: κεδέλ επξώ θαη εβδνκήληα πέληε ιέπηα 

Αξηζκεηηθώο: 0,75 € 

 

 
 
 

χξνο, Ιαλνπάξηνο 2021  ….. / ……  / ......... 

Ο πληάμαο 

 

 

 

 

 

Γξ. Μερ. Γεκήηξηνο Γ. Βαθφλδηνο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

 

 

 

ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

Γεψξγηνο Βαθφλδηνο 

Μεραλνιφγνο Μεραληθφο 

Γηεπζπληήο Σ.Τ. ΓΔΤΑ  
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΤΡΟΤ 
Δ.Ε.Τ.Α.. 

ΕΡΓΟ: Αντικατάςταςη Σμήματοσ 
Καταθλιπτικοφ Αγωγοφ 
Κινίου – Αληθινήσ 
 

Αρ. Μελζτησ: 03/2021 
 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΛΕΣΗ 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ AT ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΝΑΘ. ΠΟΟΣΗΣΑ TIMH ΚΟΣΟ 

 1η Κατηγορία: Τδραυλικά       

 
 

  
1

η
 ΟΜΑΔΑ: Χωματουργικά 

1 

Διάνοιξη χάνδακα ανοικτοφ τφπου 
ςτην άκρη του δρόμου διαςτάςεων. 
Βάθουσ: 60εκ. και Πλάτοσ : 15εκ., 
αποκατάςταςη τελικήσ επιφάνειασ 

001 μ.μ. 
ΤΔΡ 6081.1 

50% ΤΔΡ 
6326 50% 

1400 11,00 15.400,00 

    
 

  Άθροισμα 1ης ΟΜΑΔΑ: 15.400,00 

 
 

      
    

 
  2

η
 ΟΜΑΔΑ: ωλήνεσ - Τδραυλικά 

2 

Σοποθζτηςη αγωγοφ φδρευςησ (άνευ 
προμήθειασ από ςωλήνα PE 3ησ 
γενιάσ ή μη, ονομαςτικήσ διαμζτρου 
μζχρι Φ125, δηλαδή για την 
τοποθζτηςη ςωλήνα ςε ζνα μζτρο 
ορφγματοσ). 

002 μ.μ. ΤΔΡ 6622.1 1400 0,75 1.050,00 

 
 

 
 

Άθροισμα 2ης ΟΜΑΔΑ: 1.050,00 

 
 

 
 

    

     
ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΙΩΝ : 16.450,00 € 

 
    

Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% : 2.961,00 

 
    

ΑΘΡΟΙΜΑ : 19.411,00 

 
    

ΑΠΡΟΒΛΕΠΣΑ 15% : 2.911,65 

 
    

ΑΘΡΟΙΜΑ : 22.322,65 

 
    

ΣΡΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ : 77,35 

 
    

ΑΘΡΟΙΜΑ : 22.400,00 

 
    

Φ.Π.Α. 24% : 5.376,00 

 
    

ΓΕΝΙΚΟ  ΤΝΟΛΟ :  27.776,00 € 

 

φροσ, Ιανουάριοσ 2021 

  

….. / ……  / ......... 

 

Ο υντάξασ 

 

 

Δρ. Μηχ. Δημήτριοσ Γ. Βακόνδιοσ 

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ 

 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 

Γεώργιοσ Βακόνδιοσ 

Μηχανολόγοσ Μηχανικόσ 

Διευθυντήσ Σ.Τ. ΔΕΤΑ  
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ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ  
ΤΔΡΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΤΡΟΤ 
Δ.Ε.Τ.Α.. 

ΕΡΓΟ: Αντικατάςταςη Σμήματοσ 
Καταθλιπτικοφ Αγωγοφ 
Κινίου – Αληθινήσ 
 

  
Αρ. Μελζτησ: 03/2021 Πξνϋπνινγηζκόο 

(Υωξίο Φ.Π.Α.):  
22.400,00 ΔΤΡΩ 

 
 

 
ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Σνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έλσζεο  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

κε έδξα η………………………………νδφο ………………………………αξηζκ…………………… 

Σ.Κ. …………………Σει. …………………….Fax…………………… 

 

Πξνο: 

Γ.Δ.Τ.Α.. ………………… 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ Έξγσλ………………………………… 

Αθνχ έιαβα γλψζε ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Γεκνπξαζίαο ηνπ έξγνπ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ επηθεθαιίδα 

θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ Γεκνπξάηεζεο, θαζψο θαη ησλ ζπλζεθψλ εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ απηνχ, 

ππνβάιισ ηελ παξνχζα πξνζθνξά θαη δειψλσ φηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια 

απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηα αθφινπζα πνζνζηά έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

Σηκνινγίνπ Γεκνπξάηεζεο θαη ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Γεκνπξάηεζεο θαη γηα θάζε νκάδα απηνχ. 

 

                                                             Δξκνχπνιε,            /         /2021 

 

                                                        Ο πξνζθέξσλ 

                        

                                                                               

                                    ……………………………………………………… 

                                                                    (Τπνγξαθή θαη ζθξαγίδα Δ.Γ.Δ.) 
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Α. ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΟΣΩΝ ΔΚΠΣΩΗ 

 

  

Οκάδα 

 

Δξγαζίεο 

Πξνζθεξφκελε έθπησζε θαηά νκάδα ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο (%) 

Οινγξάθσο Αξηζκ. 

Α. ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ   

Β. ΩΛΗΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ   

    

    

 

 

…………………………. 

(Σφπνο θαη εκεξνκελία) 

Ο Πξνζθέξσλ 

 

 

(Ολνκαηεπψλπκν ππνγξαθφλησλ θαη ζθξαγίδα εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ) 
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B. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(Γηα ηελ ππνβνήζεζε ηεο επηηξνπήο δηαγωληζκνύ ζηελ θαηάηαμε ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο) 

 

Οκάδα Δξγαζίεο 

Γαπάλε νκάδαο 
θαηά ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ 
Μειέηεο (Δπξψ) 

Πξνζθεξφκελε 
έθπησζε (%) 

Γαπάλε νκάδαο 
κεηά ηελ έθπησζε 

ζε επξψ 

1
ε
 ΥΩΜΑΣΟΤΡΓΙΚΑ ……..   

2
ε
 ΩΛΗΝΔ - ΤΓΡΑΤΛΙΚΑ ……..   

     

     

Άζξνηζκα δαπαλώλ εξγαζηώλ 
θαηά ηε κειέηε ζ= 

…….. 
Καηά ηελ 

πξνζθνξά 
π= 

 

Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% Υ ζ= …….. 18% x π=  

πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά 
ηε κειέηε = 

…….. 
Καηά ηελ 

πξνζθνξά 
ΓΔ= 

 

 
      - ΓΔ 

Μέζε έθπηωζε Δκ= ------------------------ = -----------------------------------   =                          % 
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Απξόβιεπηα 15% x = …….. 15% x ΓΔ=  

Αμία έξγνπ θαηά ηε κειέηε 1 …….. 
Καηά ηελ 

πξνζθνξά 
Π1= 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ……..   

Γ.Δ. & Ο.Δ. 18% Υ 
Απνινγηζηηθώλ Δξγαζηώλ= 

…….. (1-Δκ) x …….=  

πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά 
ηε κειέηε (ρωξίο ΦΠΑ θαη 

Αλαζεώξεζε) 2= 

…….. 
Καηά ηελ 

πξνζθνξά 
Π2= 

 

Αλαζεώξεζε …….. (1-Δκ) x …….=  

πλνιηθή Γαπάλε Έξγνπ θαηά 
ηε κειέηε (ρωξίο ΦΠΑ) 3= 

…….. 
Καηά ηελ 

πξνζθνξά 
Π3= 

 

 

………………………………………….. 

(Σφπνο θαη εκεξνκελία) 

 

Ο Πξνζθέξωλ 
(Ολνκαηεπψλπκν ππνγξαθφλησλ θαη ζθξαγίδα εξγνιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ) 
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