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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
      Αρ. Απόφ. 364/2021  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
       

Από το πρακτικό της 36/12-10-2021 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών, του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και της 1ης Σ.Σ. του έργου: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ, ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
 

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021  και ώρα 11:00 (ώρα 
έναρξης), συνήλθε σε  τακτική συνεδρίαση σύμφωνα α) με την υπ’αριθμ.  343/2021 
Απόφαση Δημάρχου, β) με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 ν. 4682/2020 (Α' 76) και γ)με την 
υπ’αριθμ.643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 20.989/08-10-
2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου.   
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με τη χρήση της υπηρεσίας 
τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr του ΕΔΥΤΕ. 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, συμμετείχαν τα  
έξι (6), δηλαδή: 
 
                  Παρόντες             Απόντες 

 
1. Καρασαββίδης Δημήτριος  1. Λαζαρίδης Αριστείδης 
2. Κανταρτζής Ευάγγελος  

(προσήλθε στο 3 θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης) 

 2. Τερζής Χρήστος 

3. Καζαντζίδης Χαράλαμπος  3. Σκαρλάτος Παντελής 
4. Ζάπρα Χριστίνα   
5. Τσακαλίδης Ηρακλής     
6. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος 

(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου 
θέματος) 

 

 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 οι Πρόεδροι 
των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου: 
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ΠΡΟΕΔΡΟΙ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
  ΔΡΥΜΟΥ ΠΑΤΣΑΛΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Απών 
  ΛΗΤΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Απών 
  ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Απών 
  ΜΕΣΑΙΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Απών 
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΓΙΑΪΛΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Απών 
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ ΣΑΡΑΜΟΥΡΤΣΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Απών 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ Απών 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡΑΜΠΑΤΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Απούσα 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου Σταυρίδου 
Στέλλα.     
 
Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 
και ζήτησε την έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση των θεμάτων ως 
κατεπείγοντα και τα μέλη με την υπ' αριθμ. 358/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τη συζήτησή τους. 
 
Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:  
 
Με το Α.Π. 19909/27-09-2021 διαβιβαστικό έγγραφο η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας μας διαβιβάζει προς έγκριση τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό 
Πίνακα Εργασιών, το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών 
και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ, ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ 
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 
 
Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος ανέφερε: Στην αιτιολογική έκθεση (η οποία συνοδεύει τον 1ο 
Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η Σ.Σ.) αναφέρονται 
τα κάτωθι: 
 

"ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 
1ΟΥ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης 

 
Η παρούσα αιτιολογική έκθεση συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε., το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η 
Σ.Σ. του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ, 
ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
 
Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ –ΓΕΝΙΚΑ 
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. 67062/22-11-2018 Απόφαση Ένταξης του υπουργού Εσωτερικών και την υπ’ 
αριθμ. 829/18-6-2020 Απόφαση μεταφοράς του υπουργού Εσωτερικών στο 
πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. 
 
1. Με την θεωρημένη μελέτη του έργου με αριθμό 23/2020, τα τεύχη δημοπράτησης, ο 

τρόπος εκτέλεσής του, καθορίσθηκαν οι όροι που θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός του έργου 
από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Ωραιοκάστρου . 
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2. Με την αριθ. πρωτ. 67062/22-11-2018 Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε το 
έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ, ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» στο 
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι». 

3. Με την αριθ. πρωτ. 829/18-6-2020 Απόφαση του υπουργού Εσωτερικών μεταφέρθηκε το 
έργο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ, ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ» 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

4. Με την αριθ. 14/2021 και 95/2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ωραιοκάστρου, εγκρίθηκαν τα Πρακτικά Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάθεση της σύμβασης του έργου στον προσωρινό μειοδότη, τον Οικονομικό Φορέα 
‘ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ’ και μέση έκπτωση 7,59%. 

5. Με την αριθ. 95/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία βρέθηκε νόμιμη 
σύμφωνα με την αριθμ. 10487/26-3-2021 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
κατακύρωση της σύμβασης του έργου στην μειοδότρια εταιρία ‘ΤΕΔΡΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και μέση έκπτωση 7,59%. 

6. Με την υπ’ αριθμ. 197/2021 πράξη διατυπώθηκε η σύμφωνη γνώμη για την σύναψη της 
σύμβασης από το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

7. Την 29/04/2021 υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. 8549 Σύμβασητου έργου ποσού2.726.227,82 € 
(συμπεριλαμβανομένων των δαπανών απροβλέπτων, αναθεώρησης, χωρίς Φ.Π.Α.). 

8. Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου, ορίστηκε σε τριάντα (14) 
ημερολογιακούς μήνες από τις 29/04/2021 με ημερομηνία περαίωσης την 29/06/2022. 

 
Β.  ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Το έργο αφορά στην αντιμετώπιση του προβλήματος ύδρευσηςκαι της κατάργησης με 
αντικατάσταση των υφιστάμενων αγωγών αμιάντου των οικισμών ΛΗΤΗΣ, ΔΡΥΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 
Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων αγωγών ύδρευσης έχουν ως εξής: 

 Στον οικισμό Δρυμού μελετάται δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 14.665 μέτρων 

 Στον οικισμό Λητής μελετάται δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 16.829 μέτρων 

 Σε τμήμα του οικισμού Μελισσοχωρίου μελετάται δίκτυο ύδρευσης συνολικού μήκους 

1.878 μέτρων 

Οι αγωγοί του εσωτερικού δικτύου αποτελούνται από σωλήνες πολυαιθυλενίου (HDPE) 3ης 

γενιάς και μεταβλητής διατομής.  

 
Γ. ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ   
Την υπόψη Σύμβαση διέπει ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
 
Δ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ 1ου  Α.Π.Ε. 
Ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιώνσυντάχθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 156 του Ν. 4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ως σήμερα,προκειμένου 
να συμπεριλάβει τις δαπάνες από τις απαιτούμενες νέες εργασίες που δεν 
περιλαμβάνονταν στα οικεία άρθρα της αρχικής σύμβασης αλλά είναι απαίτηση της 
κατασκευής, απαραίτητες για την άρτια και λειτουργική ολοκλήρωση του έργου.  
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Αναλυτικά ανά ομάδα εργασιών: 
 
OΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, 
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ  
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 1.533.886,85 € και  παρουσιάζει 
αύξηση κατά 23.851,12 € (+1,58%) σε σχέση με την αρχική σύμβαση που οφείλεται 
στην προσθήκη 13 νέων τιμών που προκύπτουν από τις απαιτούμενες νέες εργασίες 
που δεν είχαν προβλεφθεί από την συμβατική μελέτη. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 
- Ενσωμάτωση της νέας εργασίας ΝΤ1 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητας 
χώρου για την αντιμετώπιση των στενών τμημάτων του δικτύου σε ποσότητα 
200,00μ3.  
- Ενσωμάτωση της νέας εργασίας ΝΤ2 Ερευνητική τομή για επέμβαση σε Δίκτυο 
Ύδρευσηςγια την αντιμετώπιση της απαιτούμενης ανάγκης διερεύνησης των μη 
χαρτογραφημένων και εν λειτουργία υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης που πρέπει να 
προηγηθεί της  χάραξης του νέου δικτύουσε ποσότητα 30τεμ για τομές όγκου V ≤ 3,00 
m3 και 30τεμ για τομές όγκου  
3,00 < V ≤ 6,00 m3.  
- Ενσωμάτωση της νέας εργασίας ΝΤ3 και ΝΤ4 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών 
από άοπλο σκυρόδεμα, με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμούσε εκτιμώμενη 
ποσότητα 30,00μ3 και αντίστοιχα Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσηςσε εκτιμώμενη ποσότητα 
80,00μ3 για την αντιμετώπιση της απαιτούμενης ανάγκης καθαίρεσης των παλαιών 
στρώσεων από οπλισμένο και άοπλο σκυρόδεμα κάτω από την υφιστάμενη επιφάνεια 
του ασφαλτοστρωμένου οδοστρώματος   (σφάλμα μη ενσωμάτωσης στις παραδοχές 
μελέτης). 
- Ενσωμάτωση της νέας εργασίας ΝΤ5 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων σε 
εκτιμώμενη ποσότητα 50,00μ2 και αντίστοιχα ΝΤ6 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων 
ή μη σε εκτιμώμενη ποσότητα 100,00μ για την αντιμετώπιση της απαιτούμενης 
ανάγκης καθαιρέσεων των αντίστοιχων επιφανειών   (σφάλμα μη ενσωμάτωσης στις 
παραδοχές μελέτης). 
- Ενσωμάτωση της νέας εργασίας ΝΤ7 Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί 
χειροκινήτων μεταφορικών μέσων σε εκτιμώμενη ποσότητα 100,00τν και αντίστοιχα 
ΝΤ8 Μεταφορά υλικών με μονότροχοσε εκτιμώμενη ποσότητα 700,00τν*10μ για την 
αντιμετώπιση της απαιτούμενης ανάγκης φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των 
προϊόντων καθαιρέσεων και εκσκαφών των στενών τμημάτων του δικτύου (σφάλμα 
μη ενσωμάτωσης στις παραδοχές μελέτης). 
- Ενσωμάτωση της νέας εργασίας ΝΤ9 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματ ασε εκτιμώμενη ποσότητα 100,00μ2 και αντίστοιχα ΝΤ10 Λειτουργία 
εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. 
Ισχύος 1,0 έως 2,5 kWσε εκτιμώμενη ποσότητα 240,00 ώρες για την αντιμετώπιση 
της απαιτούμενης ανάγκης αντιστήριξης και άντλησης υδάτων σε  τμήματα του 
δικτύου και των ερευνητικών τομών (σφάλμα μη ενσωμάτωσης στις παραδοχές 
μελέτης). 
- Ενσωμάτωση της νέας εργασίας ΝΤ11 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο 
σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύωνσε εκτιμώμενη ποσότητα 
120,00μ2,  αντίστοιχα ΝΤ12 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
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πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύωνσε εκτιμώμενη ποσότητα 50,00μ2 
και ΝΤ13 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα σε εκτιμώμενη ποσότητα 100,00μ για 
την αντιμετώπιση της απαιτούμενης ανάγκης αποκατάστασης των αντίστοιχων 
επιφανειών   (σφάλμα μη ενσωμάτωσης στις παραδοχές μελέτης). 
 
OΜΑΔΑ Γ:  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ, 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 
Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 427.904,64€ και παρουσιάζει 
αύξηση κατά 10.810,00€ (+2,59%) σε σχέση με την αρχική σύμβασηπου οφείλεται 
στην προσθήκη 3 νέων τιμών που προκύπτουν από τις απαιτούμενες νέες εργασίες 
που δεν είχαν προβλεφθεί από την συμβατική μελέτη. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: 
- Ενσωμάτωση της νέας εργασίας ΝΤ14 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' 
επέκταση υφισταμένου από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων, της νέας εργασίας ΝΤ15 Διαμόρφωση σύνδεσης 
νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάμενο επίσης από ΡΕ, ο 
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου, της νέας 
εργασίας ΝΤ16 Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυογια την 
αντιμετώπιση των εργασιών των συνδέσεων των τμημάτων του παλαιού με το υπό 
κατασκευή δίκτυο (σφάλμα μη ενσωμάτωσης στις παραδοχές μελέτης). Οι αντίστοιχες 
εκτιμώμενες ποσότητες ανά διατομή αγωγού είναι: 

 ΝΤ14 ΝΤ15 ΝΤ16 
Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού  έως Φ 100 
mm 

25τεμ 10τεμ 25τεμ 

Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού έως Φ 200 
mm 

20τεμ 5τεμ 20τεμ 

 
Ε. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: 
Η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τις 
απαιτούμενες εργασίες κατασκευής των ιδιωτικών παροχών – συνδέσεων ύδρευσης 
με το υπό κατασκευή νέο δίκτυο. 
Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται η χάραξη του οδοστρώματος (ασφαλτικού ή από 
σκυρόδεμα) στην θέση επέμβασης με ασφαλτοκόφτη. Η εκσκαφή του κάθετου 
τμήματος μέχρι την αποκάλυψη του άξονα του κεντρικού αγωγού ύδρευσης, με 
μηχανικά μέσα ή/και χειρωνακτικά. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση των προϊόντων αποξηλώσεων και εκσκαφών. Η προμήθεια και η 
τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου υδροληψίας επί του αγωγού (σέλλα), του αγωγού 
διανομής Φ25 mm από ΡΕ, των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης μέχρι τον υδρομετρητή, 
του προκατασκευασμένου φρεατίου ιδιωτικής παροχής και του χυτοσιδηρού 
καλύμματος. Η επανεπίχωση του ορύγματος με άμμο λατομείου, θραυστό αμμοχάλικο 
και η επαναφορά του οδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην πρότερα τους 
κατάσταση (οδοστρωσία, ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις, επιστρώσεις 
σκυροδέματος κλπ). 
Για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών ενσωματώνονται ώστε να καλυφθεί ο 
απαιτούμενος αριθμός νέων και αντικατάστασης υφιστάμενων συνδέσεων στους 3 
οικισμούς οι νέες εργασίες ΝΤ17 Κατασκευή-Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης ΡΕ 
Φ25 σε αγωγό διανομής ΡΕσε ποσότητα 1100τεμ για απόσταση του άξονα 
τουαγωγού από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή 
Ο.Γ.)  ≤ 4,00 m και 240τεμ για απόσταση του άξονα τουαγωγού από την πίσω πλευρά 
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του φρεατίου του υδρομετρητή (προς την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.)  > 4,00 m,  αντίστοιχα ΝΤ18 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσηςσε εκτιμώμενη 
ποσότητα 700τεμ και ΝΤ19 Αποκατάσταση πλαισίου ή αποκατάσταση στάθμης 
φρεατίου παροχής ύδρευσης σε εκτιμώμενη ποσότητα 90τεμ. 
Τέλος στην Συμπληρωματική Σύμβαση ενσωματώνεται απολογιστικά και η δαπάνη 
του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των προϊόντων  - αποβλήτων της 
κατασκευής του έργου σε εγκεκριμένη μονάδα ΑΕΚΚ σύμφωνα με την αντίστοιχη 
σύμβαση που κατέθεσε ο ανάδοχος, δαπάνη που δεν είχε ενσωματωθεί στον αρχικό 
προϋπολογισμό του έργου . 
 
Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
Συντάσσεται ο παρών 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συνολικής δαπάνης 
Κύριας Σύμβασης  2.726.227,82€ χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή δεν παρουσιάζει μεταβολή σε 
σχέση με την Αρχική Σύμβαση και η 1η Σ.Σ.Ε. 400.542,13€ (συνολική δαπάνη της 
χωρίς ΦΠΑ), υπέρβαση της αρχικής σύμβασης 14,92%, που εμπίπτει στον κανόνα 
των «ήσσονος αξίας» ή «deminimis» τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης και είναι 
επιτρεπτή καθώς πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις, ήτοι: 

- Η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη των ορίων εφαρμογής των οδηγιών 
- Η αξία της τροποποίησης δεν υπερβαίνει ένα ορισμένο ανώτατο ποσοστό, ήτοι το 15% 

του αρχικά συμβασιοποιημένου αντικειμένου πλέον αναθεώρησης και ΦΠΑ 
- Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει την συνολική φύση της σύμβασης   

Συγκεντρωτικά η εικόνα του 1ου ΑΠΕ από οικονομικής άποψης είναι: 
 
Για την Αρχική Σύμβαση: 

Α/Α Ομάδα 
Προϋπολογισμού 

ΑΡΧΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 1ος ΑΠΕ 

1 Χωματουργικά 1.510.035,73 1.533.886,85 

2 Οικοδομικές εργασίες 51.100,80 51.100,80 

3 Αγωγοί - εξαρτήματα 417.094,64 427.904,64 

4 Σύνολο εργασιών 1.978.231,17 2.012.892,29 

5 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 356.081,61 362.320,61 

6 Άθροισμα  2.334.312,78 2.375.212,90 

7 Απρόβλεπτη Δαπάνη 350.146,92 309.246,81 

8 Άθροισμα 2.684.459,70 2.684.459,70 

9 Αναθεώρηση 41.768,12 41.768,12 

10 Άθροισμα 2.726.227,82 2.726.227,82 
 
Για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση: 

Α/Α Ομάδα 
Προϋπολογισμού 1ος ΑΠΕ 

1 Ιδιωτικές συνδέσεις 289.150,89 

2 Σύνολο εργασιών 289.150,89 

3 Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 52.047,16 

ΑΔΑ: 6ΤΓ8ΩΗΖ-8Ω6



7 
 

4 Άθροισμα  341.198,05 

5 Απρόβλεπτη Δαπάνη 51.179,71 

6 Άθροισμα 392.377,76 

7 Απολογιστικά 7.000,00 

8 ΓΕ&ΟΕ 
Απολογιστικών 1.164,37 

10 Άθροισμα 400.542,13 

 
 Το Σύνολο της Δαπάνης κύριας και 1ης Σ.Σ. (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) είναι: 
2.684.459,70€+ 400.542,13€ = 3.085.001,83 €, δηλαδή το ποσό της υπέρβασης είναι: 
 1η Σ.Σ./Αρχική Σύμβαση=400.542,13€/2.684.459,70€=14,92% ήτοι μικρότερο από 
15%.  
 
Με τον παρόντα 1οΑ.Π.Ε. το έργο καθίσταται άρτιο, ολοκληρωμένο και λειτουργικό. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή, 
 Οι προαναφερθείσες νέες εργασίες που περιλαμβάνονται στην Αρχική Σύμβαση και την 1η 

Σ.Σ. και η ανάγκη για την ενσωμάτωση των εργασιών στον 1ο Α.Π.Ε. κατέστησαν 
αναγκαίες για την πλήρη, έντεχνη και κυρίως λειτουργική ολοκλήρωση του έργου. 

 Ο παρών 1ος Α.Π.Ε. δεν τροποποιεί το βασικό σχέδιο, ούτε τις προδιαγραφές του έργου, 
δεν θίγει την πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου, ούτε καταργεί ομάδα εργασιών 
της αρχικής σύμβασης 

 Η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης του έργου ανέρχεται στο ποσό των 
2.726.227,82€ χωρίς Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβάνεται αναθεώρηση 41.768,12€ χωρίς Φ.Π.Α.) 
δηλαδή παρατηρείται υπέρβαση σε σχέση με την αρχική σύμβαση σε ποσοστό 14,92% 

 η μεταβολή της συμβατικής δαπάνης μιας «ομάδας εργασιών» δεν υπερβαίνει το 20% της 
δαπάνης αυτής, ούτε το 10% της δαπάνης της αρχικής σύμβασης του έργου. 

 Τα παραπάνω γίνονται στο πνεύμα του άρθρου 156,032 και 337του Ν. 4412/16, όπως 
ισχύουν σήμερα. 

 
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 
την έγκριση του παρόντος 1ουΑνακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης 
Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ, ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τη Διεύθυνση 
Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου Ωραιοκάστρου και υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη 
από τον Ανάδοχο, συνολικής δαπάνης3.085.001,83 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α., 
η οποία αναλύεται σε 2.684.459,70€, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. όσον αφορά 
στην Αρχική Σύμβαση και σε 400.542,13€, χωρίς Φ.Π.Α. όσον αφορά στην 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων και 
διαδικασίας." 
 
Ακολούθως πρέπει να εγκρίνουμε και το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας 
Νέων Εργασιών, το οποίο έχει ως εξής: 
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"1ο ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την 07/ 09 /2021, ο υπογεγραμμένοςΚανελλόπουλος Κωνσταντίνος, Πολιτικός 

Μηχανικός, Επιβλέπων Μηχανικός του Δήμου Ωραιοκάστρου, έχοντας υπόψη τα συμβατικά τεύχη του 

παραπάνω αναφερόμενου έργου και τις κείμενες διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών, προέβη σε αντιπαράσταση με τον νόμιμο εκπρόσωπο της Αναδόχου του έργου «TEDRA». 

Πάντο Κωνσταντίνο, Πολιτικό Μηχανικό, στη σύνταξη του παρόντος πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών 

μονάδος νέων εργασιών. 
 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./1 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 3.13 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό 
συνθήκες στενότητος χώρου.  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1 
 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης 
φύσεως υπό συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει 
υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του 
καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση αεροσφυρών ή υποβοήθηση 
μικροεκσκαφέων (miniexcavators) πλάτους έως 1,50 m και χωρητικότητος κάδου έως 
0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους μηχανικού 
εξοπλισμού.  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και 
βάθος έως 4,00 m, μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της 
υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη του έργου. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος. 
 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 4,00 
 (Ολογράφως) : Τέσσερα 
 

Α.Τ.: 1Ν.Τ./2 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ ΣΧ 3.10.02  Ερευνητική τομή για επέμβαση σε Δίκτυο 
Ύδρευσης 
    Κωδικοί αναθεώρησης:  
    23% ΥΔΡ 6081.1 
    8% ΥΔΡ 6071 
    18% ΥΔΡ 6068 
    19% ΥΔΡ 6069 
    10% ΟΔΟΝ 4521Β 
    16% ΥΔΡ 6804 
    6% ΥΔΡ 6328 
Στην εργασία διενέργειας ερευνητικής τομής για αποκάλυψη υφιστάμενων δικτύων στα 
πλαίσια επέμβασηςή νέας κατασκευής σε δίκτυο ύδρευσης περιλαμβάνεται: 

α. Η εκσκαφή οποιουδήποτε εδάφους (γαιώδους, ημιβραχώδους, βραχώδους κτλ.) με τις 
απαιτούμενες διαστάσεις, καθώς και η δυσκολία λόγω ύπαρξης αγωγών ΟΚΩ. Η 
αποκατάσταση ζημίας που προκλήθηκε κατά την διάρκεια των εργασιών ή των επεμβάσεων 
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σε αγωγό ύδρευσης, αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων, καθώς και άλλων ΟΚΩ ή σε 
περιουσιακά στοιχεία πολιτών βαρύνουν τον ανάδοχο σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
β. Η καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή σκυροδέματος ή πλακόστρωτου οποιαδήποτε 
μορφής ή υλικού ή κυβολιθόστρωτου ή τσιμεντόστρωτου οδοστρώματος ή πεζοδρομίου ή 
παραδοσιακού καλντεριμιού με την επαναφορά αυτών στην προτέρα κατάσταση 
(συμπεριλαμβανομένων και των υλικών αποκατάστασης) σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική 
Προδιαγραφή. Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από 
σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
γ. Η διαλογή και αποθήκευση των υλικών αποξήλωσης (πλάκες, κυβόλιθοι κλπ.) που θα 
επαναχρησιμοποιηθούν. 
δ. Η καθαίρεση κρασπεδόρειθρων και η πλήρης επαναφορά αυτών στην πρότερη κατάσταση. 
ε. Η επίχωση ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150, σύμφωνα με τις 
αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
στ. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά προϊόντων εκσκαφής και καθαιρέσεων σε θέση 
οριστικής απόρριψης αυτών, σε οποιαδήποτε απόσταση, μετά της απαιτούμενης διάστρωσης 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
ζ. Στην τιμή περιλαμβάνονται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς της άμμου λατομείου και 
τουθραυστού υλικού λατομείου της Π.Τ.Π. Ο-150, και όλων των απαραίτητων υλικών για την 
επαναφορά στην προτέρα κατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων, σκυροδεμάτων, 
πλακόστρωτων, κυβολιθόστρωτων, παραδοσιακών καλντεριμιών, τσιμεντόστρωτων 
οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων. Συμπεριλαμβάνονται επίσης οι 
απαιτούμενες προσωρινές εναποθέσεις, η έκκριψη, ηδιάστρωση, οι πλάγιες μεταφορές, το 
κοπάνισμα ή η χρησιμοποίηση δονητικών αλλά όχι επιβλαβών για την ασφάλεια των τεχνικών 
έργων μέσων ή άλλων ειδικών συμπυκνωτών και η επί τόπου αξία του νερού διαβροχής, 
καθώς και η διαλογή - αποθήκευση όλων των χρήσιμων καθαιρεθέντων υλικών προς 
επαναχρησιμοποίηση, καθώς επίσης και του καθαρισμού ή/και πλυσίματος του ασφαλτικού 
οδοστρώματος ή σκυροδέματος ή πλακόστρωτου οποιασδήποτε μορφής ή υλικού ή 
κυβολιθόστρωτουήτσιμεντόστρωτου οδοστρώματος ή πεζοδρομίου ή παραδοσιακού 
καλντεριμιού του περιβάλλοντος χώρου των εργασιών, από φερτά υλικά ή υλικά που 
προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών και εξαιτίας αυτών, σε όποια έκταση απαιτηθεί, 
για την αισθητική αποκατάσταση του χώρου. 
η. Η χρήση του παρόντος άρθρου γίνεται μόνο για διερεύνηση πιθανής ύπαρξης δικτύων 
ύδρευσης στα πλαίσια της κατασκευής δικτύων και ιδιωτικών συνδέσεων αποχέτευσης και 
ύδρευσης εντός κατοικημένης περιοχής μετά από εντολή της επίβλεψης ή της αρχαιολογικής 
υπηρεσίας χωρίςνα γίνεται καμία άλλη εργασία. 
ι. Οι εργασίες εκσκαφών και επίχωσης ενδέχεται, μετά από εντολή της επίβλεψης, να 
μηνολοκληρωθούν σε μια ημέρα αλλά να συνεχιστούν και τις επόμενες. Σ' αυτή την 
περίπτωση οανάδοχος δεν δικαιούται πρόσθετη αποζημίωση για τις επιπλέον μετακινήσεις 
του συνεργείου ούτεγια τα πρόσθετα μέτρα ασφαλείας που θα χρειαστούν. 
ιΑ. Δεν περιλαμβάνονται και αποζημιώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου τυχόν 
απαιτούμενες αντλήσεις υπογείων υδάτων καθώς και τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των 
πρανών της εκσκαφής. 

Η τιμή των άρθρων υπολογίζεται αναλογικά από τα άρθρα του τιμολογίου του έργου: 

Συγκεκριμένα: 

Α/Α ΆΡΘΡΟ ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΓΙΑ      
V ≤ 3,00 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΓΙΑ3,00 < 
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ΤΙΜΗΣ m3 V <= 6,00 
m³ 

1 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες, με πλάτος πυθμένα 
έως 3,00m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00m 

ΥΔΡ 
3.10.02.01 

9,50 9,5*2m3*80% 

 

9,5*3m3*80% 

 

15,20  

 

22,80 

2 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων σε έδαφος βραχώδες, με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής 
επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00m 

ΥΔΡ 
3.11.02.01 

27,70 27,70*2m3*20% 

 

27,70*3m3*20% 

 

 

11,08  

 

16,20 

3 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων για 
την αντιμετώπιση προσθέτων 
δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

ΥΔΡ 3.12 15,00 2m*15,00 

3m*15,00 

30,00  

45,00 

4 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων με  διαβαθμισμένο φυσικό 
αμμοχάλικο  για συνολικό πάχος 
επίχωσης έως 50εκ. 

ΥΔΡ 
5.05.01 

14,20 2m3*14,20*0,8 

3m3*14,20*80% 

22,72  

24,08 

5 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με  άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

ΥΔΡ 5.07 13,20 2m3*13,20*20% 

3m3*13,20*20% 

5,28  

7,92 

6 Τομή οδοστρώματος με 
ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ - Δ-1 0,90 

2m*0,9 

3m*0,9 

1,80  

2,7 

7 Υπόβαση πάχους 0,10μ  ΟΔΟ Γ-1.2 1,00 2m2*1 

4m2*1 

2,00  

4,00 

8 Βάση πάχους 0,10μ (ΠΤΠ Ο-155) ΟΔΟ Γ-2.2 1,10 2m2*1,10 

4m2*1,10 

2,20  

4,40 

9 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ Δ-3 1,10 2m2*1,10 

4m2*1,10 

2,20  

4,40 

10 Ασφαλτική στρώση βάσης 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ 

ΟΔΟ Δ-5.1 6,50 2m2*6,50 

4m2*6,50 

13,00  

26,00 

11 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη  ΟΔΟ Δ-4 0,42 2m2*0,42 0,84  
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4m2*0,42 1,68 

12 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 
συμπυκνωμένου πάχους 0,05μ 

ΟΔΟ Δ-8.1 7,00 2m2*7 

4m2*7 

14,00  

28,00 

ΣΥΝΟΛΑ 120,32 187,18 

 

Α.Τ.: 1Ν.Τ./2.1 

Συνολικού όγκου V ≤ 3,00 m3 
Τιμή ανά τεμάχιο αποκαθιστούμενου ορύγματος 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 120,00 
 (Ολογράφως) : εκατόνείκοσι 
Α.Τ.: 1Ν.Τ./2.2 

Συνολικού όγκου 3,00 < V <= 6,00 m³ 
Τιμή ανά τεμάχιο αποκαθιστούμενου ορύγματος 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 187,00 
 (Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα επτά 
 
Α.Τ.:  1Ν.Τ./3 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ22.10Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα όλων των 
κατηγοριών, σεοποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 
προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 
22.10.01 Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση 
υδραυλικής σφύρας σεσυνδυασμό ή μημε πιστολέτα πεπιεσμένου 
αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως πλέον της μεταφοράς σε 
απόσταση 15km 25,00+0,19*15km=27,85€ 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 27,85 
 (Ολογράφως) : είκοσι επτά και ογδόντα πέντε 
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Α.Τ.:  1Ν.Τ./4 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ22.15Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα 
 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων 
των κατηγοριών, σεοποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του 
υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και 
εργαλείων, των ικριωμάτων  και προσωρινών αντιστηρίξεων, η συσσώρευση των 
προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγέθων στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά 
τους στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ   15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 
22.15.01  Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226 
 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση 
υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου 
αέρα και συναφή εξοπλισμό.  

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως πλέον της μεταφοράς σε 
απόσταση 15km50,00+0,19*15km=52,85€ 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 52,85 
 (Ολογράφως) : πενήντα δύο και ογδόντα πέντε 
 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./5 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807 

 

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 m3xSx €/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)  πλέον της μεταφοράς σε απόσταση 15km 
12,00+(0,19*15km*0,10m3)=12.29€ 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 12,29 
 (Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι εννέα 
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Α.Τ.:  1Ν.Τ./6 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 4.05 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6808 

 

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 m3xSx €/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) πλέον της μεταφοράς σε απόσταση 15km 
3,20+(0,19*15km*0,075m3)=3,41€ 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 3,41 
 (Ολογράφως) : τρία και σαράντα ένα 
 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./7 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 10.02Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκίνητων 
μεταφορικών μέσων 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1103 
Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια οποιουδήποτε υλικού επί μεταφορικού μέσου διακινουμένου με 
τα χέρια (π.χ. σε χειράμαξα, ζεμπίλια κλπ) 

 

Τιμή ανά τόνο (ton) 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 6,50 
 (Ολογράφως) : έξι και πενήντα 
Α.Τ.:  1Ν.Τ./8 

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 10.04 Μεταφορά υλικών με τα χέρια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1126 

Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου 
οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος 
μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
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Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 1,80 
 (Ολογράφως) : ένα και ογδόντα 
 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./9 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 7.06Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 
Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή 
αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων 
γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη 
εφαρμογής του Αναδόχου. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του 

εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π. 
β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση 

των πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική 
έμπηξη 

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων 
πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 m2πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών 
ορύγματος). Επιμετράται μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του 
πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm πάνω από την στάθμη του εδάφους. 
Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην 
μελέτη του έργου  
Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  τοποθετηθέντωνπετασμάτων αντιστήριξης. 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 33,60 
 (Ολογράφως) : τριάντα τρία και εξήντα 
Α.Τ.:  1Ν.Τ./10 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 6.01.02Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 
 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την 
αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων  κατά 
την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη 
ή μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-
01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''. 
 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος 
κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και 
των αναλόγων σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων  

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 
γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση 

της αντλίας και των σωληνώσεων 
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δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα 
αποδέκτη 

ε. Οι μετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα εκτέλεσης 
των εργασιών 

στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 
 

Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται μετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, 
εξής: 
 
6.01.02  Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα.  
6.01.02.02  Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 5,40 
 (Ολογράφως) : πέντε και σαράντα 
 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./11 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 4.11  Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 

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 

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. 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 10,00 
 (Ολογράφως) : δέκα 
 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./12 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 4.10  Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή 
πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

Κωδικός Αναθεώρησης YΔΡ 6804 

      Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί 
για την κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των 
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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, λιθοσωμάτωνκλπ, 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 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 25,00 
 (Ολογράφως) : είκοσι πέντε 
 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./13 

Άρθρο: ΝΑΟΔΟ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-2921) 

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. 
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Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του, η 
οποία επιμετράται ιδιαιτέρως. 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 8,80 
 (Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα 
 
Α.Τ.:  1Ν.Τ./14 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 16.18 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου 
από οποιοδήποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών 
τεμαχίων 

  

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6611.1 (30%)  + ΥΔΡ 6622.1 (70%) 
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, χωρίς 
χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του υφισταμένου 
αγωγού από το δίκτυο. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων για την 
συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι κοχλίες 
κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου αγωγού.. 
β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφισταμένου αγωγού ή η πλύση 
του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία. 
γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτούμενων κατά περίπτωση ειδικών 
τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών 
Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως 
εξής: 
1ΝΤ14.1Σχ16.18.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού  έως Φ 100 mm 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 120,00 
 (Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 
1ΝΤ14.2 Σχ16.18.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού έως Φ 200 mm 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 170,00 
 (Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα 
 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./15 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 16.19Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από 
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το 
δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6622.1  

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο 
αγωγό επίσης από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικού 
τεμαχίου (ταυ). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ) και  
συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες, ηλεκτρομούφεςκλπ) 

β. Η  προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο 
νερού με υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου και η σύνδεσή του.. 

γ. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση των απαιτουμένων συσκευών συγκόλλησης 
σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρμογής ηλεκτρομουφών. 

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού, ως 
εξής: 

1ΝΤ15.1Σχ16.19.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού  έως Φ 110 mm 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 100,00 
 (Ολογράφως) : εκατό 
 
1ΝΤ15.2 Σχ16.19.03 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού  έως Φ 200 mm 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 200,00 
 (Ολογράφως) : διακόσια 
Α.Τ.:  1Ν.Τ./16 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 16.20Απομόνωση υφιστάμενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6630.1 (35%)  + ΥΔΡ 6611.1 (65%) 

Απομόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο 
ύδρευσης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του ειδικού τεμαχίου απομόνωσης του αγωγού 
(τάπας), με την αντίστοιχη φλάντζα, τος γαλβανισμένους κοχλίες στερέωσης και το ελαστικό 
παρέμβυσμαστεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτημάτων που απαιτούνται για το 
τάπωμα του αγωγού (ανάλογα με το υλικό κατακευής του). 

β. Το κλείσιμο της βάνας ελέγχου του υπόψη τμήματος του δικτύου, η εκκένωσή του και 
η άντληση των νερών (εάν ευρίσκεται εν λειτουργία). 

γ. Η κοπή του προς απομόνωση σωλήνα με χρήση συσκευής κοπής σωλήνων, κάθέτα 
προς τον άξονά του ή υπό γωνία έως 45  (περίπτωση χαλύβδινου αγωγού) και η τοποθέτηση 
του ειδικού τεμαχίου πωματισμού (τάπας). 

Τιμή ανά επέμβαση απομόνωσης αγωγού, με βάση την διάμετρό του, ως εξής: 

1ΝΤ16.1Σχ16.20.01 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού  έως Φ 110 mm 
Καθώς δεν υπάρχει επίσημο άρθρο για τη διάμετρο Φ110, η τιμή του βρίσκεται αναλογικά 

σύμφωνα με τον λόγο DN/DM. 

όπου DN= Η διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα, δηλαδή Φ110 

DM= Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στα επίσημα άρθρα, δηλαδή 

Φ100 

DN/DM= 110/100=1,10 
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Για το άρθρο 16.20.02 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού  έως Φ 100 mm ισχύει η τιμή 

55€/τεμ. 

Οπότε 55€/τεμ*1,10 ( ο συντελεστής) = 60,00 

 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 60,00 
 (Ολογράφως) : εξήντα 
 
1ΝΤ16.2 Σχ16.20.04 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού  έως Φ 200 mm 
Ευρώ  (Αριθμητικά): 80,00 
 (Ολογράφως) : ογδόντα 
 
Α.Τ.:  1Ν.Τ./17 

Άρθρο: ΣχΝΑΥΔΡ 16.21Κατασκευή-Αντικατάσταση παροχών ύδρευσης ΡΕ Φ25 σε 
αγωγό διανομής ΡΕ 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ  6630.1   

Τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο οδού πολλαπλού διανομέα επί υπάρχοντος αγωγού 
ύδρευσηςεν λειτουργία, διερχόμενου υπό το πεζοδρόμιο ή υπό το κατάστρωμα της 
οδού, γιατην εγκατάσταση παροχών ύδρευσης 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Χάραξη του οδοστρώματος (ασφαλτικού ή από σκυρόδεμα) στην θέση επέμβασης 
μεασφαλτοκόφτη  και εσκαφή μέχρι την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης, με 
μηχανικάμέσα ή/και χειρωνακτικά (όταν ο αγωγός διέρχεται υπό το κατάστρωμα της 
οδού) 
 
β. Διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο επαρκών διαστάσεων για την εγκατάσταση 
τουπροβλεπόμενου πολλαπλού διανομέα ή/και την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης 
(εάνδιέρχεται υπό το πεζοδρόμιο), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, 
μεμηχανικά μέσα ή και χειρωνακτικά (περιλαμβάνεται η αποσύνθεση της 
πλακόστρωσηςκαι των επιστρώσεων από σκυρόδεμα επί του πεζοδρομίου στην 
επιφάνεια επέμβασης). 
 
γ. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των 
προϊόντωναποξηλώσεων και εκσκαφών. 
 
δ. Η μεταφορά επί τόπου του έργου από την αποθήκη του Φορέα ΕργωνΥδρευσης, 
τωναπαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και υλικών (χορηγούνται από τον Φορέα). 
 
ζ. Η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου υδροληψίας επί του αγωγού(σέλλα), 
τουκρουνού συνένωσης, σωλήνα σύνδεσης Φ32 mm από ΡΕ ή χαλκοσωλήνα του 
απαιτουμένουμήκους μέχρι τον κρουνό διακοπής του πολλαπλού διανομέα, του 
στοιχείου τουπολλαπλού διανομέα Φ63 από ΡΕ και των σωλήνων σύνδεσης του 
πολλαπλού διανομέαμε τα φρεάτια μετρητών (εύκαμπτοι σωλήνες flexible, ή σωλήνες 
ΡΕ Φ 25 mm με τααντίστοιχα ρακόρ στα άκρα τους).   
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η. Η σύνδεση του αγωγού διανομής με τον αγωγό παροχής με την μέθοδο της 
διάτρησης υπό πίεση με χρήση κατάλληλης προς τούτο συσκευής.  
 
θ. Η τοποθέτηση επί μεταλλικού πλαισίου που χορηγει ο Φορέας Υδρευσης και  
ηπροσαρμογή με την στάθμη του πεζοδρομίου όλων των φρεατίων που θα 
απαιτηθούν,για την σύνδεση νέων παροχών και την μεταφορά των υφισταμένων στον 
πολλαπλόδιανομέα, αφού προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου.  
 
Αν χρησιμοποιηθούν φρεάτια παλαιού τύπου περιλαμβάνεται και η σύνδεση 
τουαγωγού της παροχής με τα ειδικά χαλύβδινα τεμάχια (ταυ ή ψ) όταν 
αυτάχρειάζονται. 
 
ι. Η επανεπίχωση του ορύγματος με άμμο λατομείου και η επαναφορά 
τουοδοστρώματος και του πεζοδρομίου στην προτέρα τους κατάσταση 
(οδοστρωσία,ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις, επιστρώσεις 
σκυροδέματος κλπ),σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση 
πλακοστρώσεων στις θέσειςδιέλευσης υπογείων δικτύων" και 08-06-08-04 
"Αποκατάσταση κρασπεδορείθρωνστις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων". 
 
Επισημαίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις ειδικής εφαρμογής του παρόντος άρθρου: 
 
α. Όταν στο ακίνητο δεν προβλέπεται να τοποθετηθούν 3 παροχές 
συνολικά,εκτελούνται όλες οι εργασίες του παρόντος άρθρου, εκτός από την 
εγκατάσταση τουστοιχείου του πολλαπλού διανομέα. Στην περίπτωση αυτή η τιμή 
μονάδας τουπαρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε ποσοστό 70%. 
 
β. Όταν ο πολλαπλός διανομέας τοποθετείται εκ των υστέρων και συνδέεται 
μευφιστάμενο κρουνό διακοπής επί του αγωγού διανομής, εκτελούνται οι 
υπόλοιπεςεργασίες του παρόντος άρθρου και τιμολογούνται με το 30% της συνολικής 
τιμής.  
 
Για πολλαπλούς διανομείς με αριθμό συνδέσεων Ν μεγαλύτερο από 4 συνδέσεις, 
ητιμή μονάδας του παρόντος άρθρου (Τιμή βάσεως = ΤΒ) προσαρμόζεται σύμφωνα 
μετην σχέση σύμφωνα με την σχέση: 
 
Τιμή Εφαρμογής  = (N/4) x ΤΒ x (1,00 - 0,005 x N) 
 
Εναλλακτικά των παραπάνω, όταν υπάρχει ανάγκη και σύμφωνα με τις υποδείξεις τις 
υπηρεσίας, θα τοποθετείται ηλεκτροσέλλα υδροληψίας με προέκταση ΡΕ Φ25 ανάλογα με τη 
διάμετρο του αγωγού που διέρχεται από το συγκεκριμένο σημείο (όπως υποδεχθεί από την 
υπηρεσία)  και η σύνδεση του κύριου αγωγού υδροληψίας μέχρι του ορίου της ρυμοτομικής 
γραμμής για κυμαινόμενο μήκος από 1.00m (όταν ο αγωγός διέρχεται στο όριο του δρόμου 
που βρίσκεται κοντά στην ιδιωτική σύνδεση) έως 8.00m (όταν ο αγωγός διέρχεται στο όριο του 
δρόμου που βρίσκεται αντίθετα στην ιδιωτική σύνδεση) και σε κατάλληλες θέσεις που θα 
υποδειχθούν από την επιβλέπουσα αρχή, ώστε να μπορούν να συνδεθούν οι οικίες και οι 
επιχειρήσεις των καταναλωτών.Στη τιμή περιλαμβάνεται Η προμήθεια και η τοποθέτηση 
ηλεκτροσέλλας  ΡΕ και ο αγωγός Φ25 που θα αναχωρεί από τη σέλλα παροχής και θα 
καταλήγει στο όριο της ρυμοτομικής γραμμής καθώς και το πώμα που θα τοποθετείται στον 
αγωγό σε όσες περιπτώσεις απαιτηθεί και κάθε άλλο απαραίτητο ειδικό τεμάχιο. 

Τιμή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανομέα (τεμ) επί αγωγού από 
οποιοδήποτευλικό και οποιασδήποτε διαμέτρου, ανά ομάδα 4 μουφών σύνδεσης, 
ανάλογα με τηνθέση διέλευσης του αγωγού διανομής, ως εξής: 
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1ΝΤ17.1Σχ16.21.01 Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την 
πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του  φρεατίου των υδρομετρητών ≤ 4,00 m 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 200,00 
 (Ολογράφως) : διακόσια 
 
1ΝΤ17.2 Σχ16.21.02 Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την 
πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά του  φρεατίου των υδρομετρητών > 4,00 m 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 230,00 
 (Ολογράφως) : διακόσια τριάντα 
 
Α.Τ.:  1Ν.Τ./18 

Άρθρο: ΝΑΥΔΡ 16.11 Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευασμένου φρεατίου παροχής 
ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η αποξήλωση του κατεστραμμένου φρεατίου (περίπτωση αντικατάστασης) και η 
διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου. 

β.  Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του 
φρεατίου που χορηγείται από τον Φορέα Ύδρευσης. 

γ.  Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή 
επίστρωσης του πεζοδρομίου 

δ.  Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων" 

ε. Η φόρτωση και μεταφορά των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.. 

Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ). 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 50,00 

 (Ολογράφως) : πενήντα 

Α.Τ.:  1Ν.Τ./19 

Άρθρο: ΣχΝΑΥΔΡ 16.12 Αποκατάσταση πλαισίου ή αποκατάσταση στάθμης φρεατίου 
παροχής ύδρευσης 

 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4 

Αποκατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υποστεί βλάβη. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

α. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από 
σκυρόδεμα, η αναδιάταξη ή αντικατάσταση του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην 
απαιτούμενη νέα στάθμη  και η πάκτωσή του με σκυρόδεμα. 

β.  Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του 
ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή 
επίστρωσης του πεζοδρομίου 

γ.  Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την 
ΕΤΕΠ 08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων 
δικτύων" 

δ. Η φόρτωση και μεταφορά των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης 
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης. 

Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ). 

Ευρώ  (Αριθμητικά): 30,00 

 (Ολογράφως) : τριάντα" 

Βάσει των ανωτέρω καλούμαστε να ψηφίσουμε σχετικά. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:  
 

1. Την εισήγηση του Προέδρου.  
2. Τις απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
3. Το  άρθρο 72 του ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
5. Τον 1ο ΑΠΕ έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

ΛΗΤΗΣ, ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ». 

6. Την 1η Σ.Σ. του έργου. 
7. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Σ.Σ. 
8. Το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών. 
9. Την 194/24-09-2021 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. 
10. Την υπ’αριθμ. 19909/27-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

και Πολεοδομίας. 
 
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα  

επί των καταμετρηθεισών ψήφων 
 
Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και την 1η 
Σ.Σ. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΛΗΤΗΣ, 
ΔΡΥΜΟΥ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ», όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσης. 
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Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Τσακαλίδης Ηρακλής δήλωσε παρών. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 364/2021 
 

Μετά την εξάντληση των θεμάτων ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της συνεδρίασης. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ  
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