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Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται, λόγω του αρχαιολογικού ενδιαφέροντος το οποίο παρουσιάζει η περιοχή μελέτης, καθώς και 

λόγω του χρονικού διαστήματος που παρήλθε από τη σύνταξη της αρχικής μελέτης, να προβεί στη σύνταξη νέου 

τοπογραφικού διαγράμματος βασιζόμενος στην υφιστάμενη μελέτη, με σκοπό την ακριβή χωροθέτηση των έργων. Στη 

συνέχεια, με βάση το νέο τοπογραφικό υπόβαθρο το οποίο θα συντάξει ο Ανάδοχος, θα προβεί ο ίδιος και στην 

επαλήθευση της υδραυλικής επίλυσης του δικτύου σύμφωνα με την υφιστάμενη μελέτη. 

 

2. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για την εναπόθεση των προϊόντων εκσκαφής σε κατάλληλη θέση 

χωρίς επιπλέον αποζημίωση, διότι η δαπάνη αυτή περιλαμβάνεται στην ανηγμένη τιμή προσφοράς του. 
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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : A01 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 2.01 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχάλικων με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071 

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). 
ΕΥΡΩ : 0,35 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 25 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 
Συνολικό κόστος άρθρου 5,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,10 

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα λεπτά 

A.T. : A02 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν2.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση σε χώρους εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων 
εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6072 

Φορτοεκφόρτωση υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση σε χώρους εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
κατεδαφίσεων , 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). ΕΥΡΩ : 0,40 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 25 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 
Συνολικό κόστος άρθρου 5,15 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,15 

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα πέντε λεπτά 

A.T. : A03 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

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 
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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 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
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. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : A04 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.02 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Πα βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 ιλ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.2 

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 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
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, 
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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. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,50 

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα λεπτά 

A.T. : A05 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

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. 
 
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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : A06 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 75% ΥΔΡ 6251 
25% ΥΔΡ 6253 

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή 
χειμάρου, μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος 
και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση. 
- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών 
επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και 
- Η συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα 
- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η 
συμπύκνωση της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος 
διάστρωσης που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του 
προβλεπομένου από την μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο 
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πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για 
την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από 
αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 

ΕΥΡΩ : 6,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 11 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      11 x 0,19 =    2,09 
Συνολικό κόστος άρθρου 8,09 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,09 

(Ολογράφως) : οκτώ και εννέα λεπτά 

A.T. : A07 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, 
που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
 
 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης 
 
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
 
 
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 
 
 
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης 
 
 
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, ανάλογα με το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής: 
 
 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : A08 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα 
εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν 
μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν 
αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 
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(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% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : A09 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν5.05.01 
(ΣΧΕΤ) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο φυσικό αμμοχάλικο Για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο φυσικό αμμοχάλικο, 
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 φυσικού αμμοχάλικου, 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). 
 
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

ΕΥΡΩ : 9,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 11 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      11 x 0,19 =    2,09 
Συνολικό κόστος άρθρου 11,59 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,59 

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : A10 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν5.05.02 
(ΣΧΕΤ) 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο φυσικό αμμοχάλικο Για 
συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο φυσικό αμμοχάλικο, 
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 φυσικού αμμοχάλικου, 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). 
 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
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πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

ΕΥΡΩ : 10,40 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 11 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      11 x 0,19 =    2,09 
Συνολικό κόστος άρθρου 12,49 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,49 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα εννέα λεπτά 

A.T. : A11 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.08 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069.1 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
ορυχείου ή χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης 
και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της 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). 
 ΕΥΡΩ : 5,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 11 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      11 x 0,19 =    2,09 
Συνολικό κόστος άρθρου 7,59 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,59 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : A12 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν7.06 
(ΣΧΕΤ) 

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 

Αντιστηρίξεις πρανών εκσκαφών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή ισοδυνάμου, προσαρμοσμένου στις 
ειδικές συνθήκες του έργου και τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από μόνιμα ή κινητά φορτία 
κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων. 
 
Το παρόν άρθρο αφορά στην αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων για την εγκατάσταση αγωγών. 
 
Η διαδικασία της αντιστήριξης θα πραγματοποιείται βάσει των ακόλουθων βημάτων: 
1. Εκσκαφή έως τον πυθμένα του ορύγματος, σύμφωνα με τα βάθη που προβλέπονται από τη 
μελέτη. 
2. Τοποθέτηση των μεταλλικών πετασμάτων έως τον πυθμένα του ορύγματος. Η τοποθέτηση θα 
πραγματοποιείται κατά μήκος του ορύγματος οπωσδήποτε μεταξύ δύο αλλεπάλληλων συνδέσεων του 
αγωγού (μούφες, συγκολλήσεις κλπ). 
3. Λεπτομερής διαμόρφωση του πυθμένα του σκάμματος. 
4. Διάστρωση άμμου στον πυθμένα για την έδραση του αγωγού. 
5. Καταβιβασμός στο σκάμμα του αγωγού. 
6. Εγκιβωτισμός του αγωγού με άμμο έως το ύψος που προβλέπεται από τα Σχέδια της μελέτης. 
7. Επίχωση του εναπομείναντος ορύγματος σε στρώσεις με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής ή 
θραυστό υλικό βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και κατάλληλη συμπύκνωσή του στο τέλος κάθε 
στρώσης. 
8. Σταδιακή εξόλκηση των μεταλλικών πετασμάτων κατά τη διάρκεια της κάλυψης του ορύγματος 
από τις στρώσεις της επίχωσης και τελική αφαίρεσή τους. 
9. Τοποθέτηση των μεταλλικών πετασμάτων στο επόμενο τμήμα. 
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του εξοπλισμού, με τις 
απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κλπ. 
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 m2 πετάσματος 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)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 

Ανάλυση τιμής: 

Αρχική τιμή του άρθρου ΥΔΡ 7.06 σύμφωνα με το ΦΕΚ Β’ 1746/ 19-05-2017: 33,60 € 
Μείωση δαπάνης λόγω τοποθέτησης των αντιστηρίξεων μετά την εκσκαφή  

και της αφαίρεσή τους πριν την επίχωση του ορύγματος:                 -25,90 € 

Τελική τιμή:                                                            7,70 € 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,70 

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : A13 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.02 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6801 

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω. ξύλινου ή μεταλλικού ή από 
σκυρόδεμα, κατά την εκτέλεση εργασιών επί υπογείων δικτύων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, μέσα και 
εργασίες για την ασφαλή αντιστήριξη του στύλου, καθώς και η αποσυναρμολόγηση 
και απομάκρυνση των στηριγμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : A14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ε17.1 Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788 

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος, μορφής και 
διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής 
οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1871, σύμφωνα με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση οδών". 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η προσωρινή 
αποθήκευση (αν απαιτείται) 
 
- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση των εργασιών και 
την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 
 
- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού σάρωθρου ή 
απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 
 
- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα) 
 
- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιμοποιουμένου υλικού 
 
- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών 
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- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι την πλήρη 
στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους. 
 
 
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή. 
 
Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος. Ευρώ (Αριθμητικά): 3,45 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : A15 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 
ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 
2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 
βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 
άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 
προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 
σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 
02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 
 
Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 
σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 4,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 25 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      25 x 0,19 =    4,75 
Συνολικό κόστος άρθρου 8,75 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,75 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : Β01 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.01.01 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών 
στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την 
φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές 
αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος 
και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο 
πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Ευρώ (Αριθμητικά): 40,00 

(Ολογράφως) : σαράντα 
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A.T. : Β02 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.01.02 Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής 
σκυροδέματος (συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών 
στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 
"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την 
φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές 
αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος 
και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο 
πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 
 
Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, με χρήση ειδικού εξοπλισμού αδιατάρακτης κοπής σκυροδέματος 
(συρματοκοπή, δισκοκοπή, κοπή με θερμική λόγχη, υδατοκοπή) 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα 

A.T. : Β03 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης 
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών 
ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, 
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 
ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου 
από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών 
κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των 
αχρήστων καρφοβελονών. 
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ) 
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα 
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- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : Β04 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.02 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καμπύλων επιφανειών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6302 

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεμα με 
καμπύλες επιφάνειες απλής καμπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, 
ωοειδούς ή σκουφοειδούς διατομής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε 
οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι)" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 
διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 
ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 
ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου 
από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 
τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισμό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των αχρήστων καρφοβελονών. 
 
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 
παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ) 
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 
μηχανικά μέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ευθειογενείς καμπύλες επιφάνειες και δεν 
εφαρμόζεται όταν χρησιμοποιούνται πνευματικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : Β05 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας 
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα 
με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 
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ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισμού. 
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
________________________________________________________________________________ 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
 
Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 
- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : Β06 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
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Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : Β07 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.07 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6331 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
 
ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
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σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : Β08 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν9.10.08 
(ΣΧΕΤ) 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6331 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 
 
δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 
τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 
σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης. 
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ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 
μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 
απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 
καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 
φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 
01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 
01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 
ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 117,00 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά 

A.T. : Β09 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.23.04 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά 
μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.1 

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο 
σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε 
αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών 
συνθέσεως. 
 
Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων: 
 
- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (setretarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardeningaccelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (waterreducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (waterresisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 934-2 
- αερακτικά (airentraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2 
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2 
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1 
 
Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE. 
 
Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή 
κάθισης του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη 
του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται 
ιδιαιτέρως προς πληρωμή. 
 
Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους 
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών. 
 
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης 
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές 
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ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50 

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 

A.T. : Β10 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.30.01 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN< 600 mm, διαστάσεων 2.00 χ 1.50 m 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6329 
50% ΥΔΡ 6311 

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. 
 
Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN< 600 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. Ευρώ (Αριθμητικά): 2.300,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια 

A.T. : Β11 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.31.02 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, διθάλαμα 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6327 
50% ΥΔΡ 6311 

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 
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- 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. 
 
Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης διθάλαμο (τύπου Β) 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. Ευρώ (Αριθμητικά): 3.350,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα 

A.T. : Β12 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.01 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με υλικό ασφαλτικής βάσεως εν θερμώ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό υλικό εφαρμοζόμενο εν θερμώ, 
εκτελούμενη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό 
επί τόπου, θέρμανση αυτού και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Γ01 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.08 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, μιας 
εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7 

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, 
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 
τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. 
 
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον 
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό 
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος 
με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων 
κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο 
έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων. 
 
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων 
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι 
θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική 
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων 
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου. 
 
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης 
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των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω 
στεγανοποιητικού δακτυλίου. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την 
μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 
στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με 
τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την 
μελέτη). 
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα 
(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 
 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι 
απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους 
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο 
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν 
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες 
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική 
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. 
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης 
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 
 
Επισήμανση: 
- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την 
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου 
χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με 
τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά 
υποάρθρα του παρόντος. 
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου 
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο 
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. 
το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής) 
 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και 
κώνου 1,10 m, μιας εισόδου και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο 
(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 635,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα πέντε 

A.T. : Γ02 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.09 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, δύο 
εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7 

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, 
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 
τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. 
 
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον 
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό 
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος 
με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων 
κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο 
έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων. 
 
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων 
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι 
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θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική 
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων 
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου. 
 
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης 
των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω 
στεγανοποιητικού δακτυλίου. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την 
μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 
στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με 
τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την 
μελέτη). 
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα 
(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 
 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι 
απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους 
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο 
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν 
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες 
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική 
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. 
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης 
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 
 
Επισήμανση: 
- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την 
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου 
χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με 
τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά 
υποάρθρα του παρόντος. 
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου 
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο 
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. 
το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής) 
 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και 
κώνου 1,10 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο 
(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 660,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα 

A.T. : Γ03 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.10 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, 3 εισόδων 
και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7 

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, 
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 
τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. 
 
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον 
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό 
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος 
με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων 
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κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο 
έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων. 
 
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων 
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι 
θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική 
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων 
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου. 
 
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης 
των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω 
στεγανοποιητικού δακτυλίου. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την 
μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 
στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με 
τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την 
μελέτη). 
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα 
(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 
 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι 
απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους 
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο 
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν 
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες 
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική 
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. 
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης 
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 
 
Επισήμανση: 
- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την 
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου 
χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με 
τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά 
υποάρθρα του παρόντος. 
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου 
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο 
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. 
το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής) 
 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και 
κώνου 1,10 m, 3 εισόδων και 1 εξόδου διαμέτρου έως D 315 mm. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο 
(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 685,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια ογδόντα πέντε 

A.T. : Γ04 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.11 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας 
εισόδου και  μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7 

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, 
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 
τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. 
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Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον 
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό 
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος 
με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων 
κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο 
έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων. 
 
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων 
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι 
θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική 
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων 
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου. 
 
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης 
των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω 
στεγανοποιητικού δακτυλίου. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την 
μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 
στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με 
τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την 
μελέτη). 
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα 
(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 
 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι 
απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους 
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο 
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν 
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες 
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική 
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. 
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης 
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 
 
Επισήμανση: 
- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την 
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου 
χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με 
τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά 
υποάρθρα του παρόντος. 
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου 
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο 
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. 
το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής) 
 
Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και 
κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και  μιας εξόδου διαμέτρου έως D 500 mm 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο 
(ελάχιστης εσωτερικής D) και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 755,00 

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα πέντε 
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A.T. : Γ05 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.42.16 Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 
προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα της οδού    Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου 
φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες 
βαθμίδες καθόδου. 
 

  

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7 

Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 
πολυβυνοχλωρίδιο (PVC- U), πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή πολυαιθυλένιο (PE), στεγανά, 
με όλα τα απαιτούμενα εξαρτήματα σύνδεσης και στεγάνωσης, κατάλληλα για 
τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα οδών, σε βάθος μέχρι 6,00 m. 
 
Τα φρεάτια προσδιορίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο του θαλάμου (DΝ), τον 
αριθμό και την διάμετρο των εισόδων και εξόδων και αποτελούνται από το χυτό 
στοιχείο βάσης, τον θάλαμο ο οποίος διαμορφώνεται στο εκάστοτε απαιτούμενο ύψος 
με στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου (ειδικό τεμάχιο) του παραγωγού των φρεατίων 
κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2, την κωνική απόληξη (κεντρική ή έκκεντρη) και τον δακτύλιο 
έδρασης του καλύμματος στην στέψη, για την κατανομή των φορτίων. 
 
Η βάση του φρεατίου θα είναι μονολιθικής κατασκευής με διαμορφώσεις ρύσεων 
(κανάλια ροής) των εισερχομένων και εξερχομένων αγωγών. Οι είσοδοι και έξοδοι 
θα είναι προδιαμορφωμένες στο εργοστάσιο με τυποποίηση κατά την ονομαστική 
διάμετρο των σωλήνων, ενώ θα παρέχεται δυνατότητα διάτρησης για σύνδεση σωλήνων 
σε οποιοδήποτε ύψος, σύμφωνα με την μελέτη έργου. 
 
Η κωνική απόληξη θα φέρει σταθερή ή τηλεσκοπική προέκταση, διαμέτρου αντίστοιχης 
των διαστάσεων του καλύμματος και θα συναρμόζεται με τον θάλαμο μέσω 
στεγανοποιητικού δακτυλίου. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια των επιμέρους στοιχείων του φρεατίου των προβλεπομένων από την 
μελέτη διαστάσεων με τις αναλογούσες βαθμίδες επίσκεψης, τους δακτυλίους 
στεγάνωσης μεταξύ των στοιχείων και των πάσης φύσεως εξαρτήματα σύνδεσης με 
τους αγωγούς εισόδου εξόδου (από PVC, PE, PP ή τσιμεντοσωλήνες, σύμφωνα με την 
μελέτη). 
- Η εκσκαφή του ορύγματος σε κάθε είδους έδαφος, στις προβλεπόμενες διαστάσεις με μηχανικά μέσα 
(με ή χωρίς χειρωνακτική υποβοήθηση), οι τυχόν απαιτούμενες 
 
αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων 
προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, οι τυχόν 
απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων, οι 
απαιτούμενες καθαιρέσεις  αποξηλώσεις και οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις. 
- Η συναρμολόγηση των στοιχείων του φρεατίου και η σύνδεση με τους εισερχόμενους 
και εξερχόμενους αγωγούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του φρεατίου. 
- Η σταδιακή επανεπίχωση του ορύγματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με μέγιστο 
μέγεθος κόκκου 25 mm (συμπεριλαμβάνεται το κοσκίνισμα των προϊόντων, εάν 
απαιτείται για την παρακράτηση κόκκων μεγαλυτέρου μεγέθους), κατά συμπυκνωμένες 
στρώσεις πάχους έως 50 cm. Αρχικά θα επανεπιχώνεται το στοιχείο της βάσης (αφού 
ολοκληρωθούν οι συνδέσεις), στην συνέχεια ο θάλαμος και τελικά η κωνική 
απόληξη, με χρήση δονητικής πλάκας ή αναλόγου εξοπλισμού. 
Εναλλακτικά, πλήρωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με υλικά ελεγχόμενης 
χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ, CLSM) 
 
Επισήμανση: 
- τα στοιχεία διαμόρφωσης του θαλάμου του φρεατίου του προβλεπομένου από την 
μελέτη ύψους, ονομαστικής διαμέτρου (DΝ) ίσης με την αντίστοιχη του στοιχείου 
χυτής βάσεως, δακτυλιοειδούς ακαμψίας τουλάχιστον SN4 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, με 
τις αναλογούσες βαθμίδες καθόδου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα σχετικά 
υποάρθρα του παρόντος. 
- Για τον καθορισμό της τιμής του φρεατίου, προστίθεται στην τιμή του κύριου 
άρθρου η τιμή του αντίστοιχου στοιχείου διαμόρφωσης του θαλάμου, στο 
απαιτούμενο ύψος, από το αντίστοιχο υποάρθρο του παρόντος. 
το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό 
κατασκευής) 
 

Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής 
Τιμή ανά μμ στοιχείου διαμόρφωσης θαλάμου. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 370,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα 

A.T. : Γ06 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.03.31 Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, 
καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.9 

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας 
ικανότητας D που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου 
και του πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του 
καλύμματος με χρήση στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης 
με σκυρόδεμα. 
 
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά (compositematerials), άμεσης έγχυσης 
(μονολιθικής δομής), χωρίς προσθήκη αδρανών στο μίγμα χύτευσης, της 
προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
με το πλαίσιο έδρασής τους, εφοδιασμένα με παρέμβυσμα στεγάνωσης/απόσβεσης 
θορύβου από EPDM ή ανάλογο υλικό μεταξύ καλύμματος και πλαισίου έδρασης και 
μηχανισμό κλειδώματος από ανοξείδωτο χάλυβα, πλήρως τοποθετημένα και 
ευθυγραμμισμένα. 
 
Καλύμματα φρεατίων από συνθετικά υλικά, καθαρού ανοίγματος D 600mm, κλάσης D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
124 
 
 
. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

A.T. : Γ07 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06 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 ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 

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. 
 
Οι σηλήνες (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 (StandardDimensionRatio: 
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: MinimumRequiredStrength) 
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 
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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 (peelaablelayer) 
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, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 
Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40 

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά 

A.T. : Γ08 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.11 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 ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.4 

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. 
 
Οι σηλήνες (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 (StandardDimensionRatio: 
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: MinimumRequiredStrength) 
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. 
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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 (peelaablelayer) 
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, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 
Ονομ. διαμέτρου DN 200 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. Ευρώ (Αριθμητικά): 23,10 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : Γ09 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.16.07 Δίκτυα υπονόμων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductileiron) Με σωλήνες DN 350 
mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623 

Σωληνώσεις υπονόμων με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductileiron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με σήμανση CE, απολήξεις τύπου καμπάνας, 
ελαστικό δακτύλιο έμφραξης κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, εσωτερική επένδυση από 
τσιμεντοκονία με τσιμέντο υψηλής περιεκτικότητας σε αργίλιο (highalumina 
cement) και εξωτερική επένδυση με μεταλλικό ψευδάργυρο ελαχίστου πάχους 70 μm 
με προστατευτικό τελείωμα ενός από τους τύπους που αναφέρονται στο Παράρτημα Β 
του Προτύπου. 
 
Οι σωλήνες υπονόμων από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την 
ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα). 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των 
σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των 
σωλήνων εντός του ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 
σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Με σωλήνες DN 350 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 121,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι ένα 

A.T. : Γ10 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.02.23 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring 
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής 
τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ringstiffnessclass = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN. 
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε 
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων 
δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο 
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών 
στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
 
 
 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική              διάμετρο (DN/ΟD) 
 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : Γ11 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.02.24 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring 
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής 
τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ringstiffnessclass = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN. 
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε 
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων 
δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο 
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών 
στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 
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τιμολογίου. 
 
 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική              διάμετρο (DN/ΟD) 
 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 250 mm 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00 

(Ολογράφως) : έντεκα 

A.T. : Γ12 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.02.25 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring 
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής 
τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ringstiffnessclass = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN. 
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε 
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων 
δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο 
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών 
στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
 
 
 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική              διάμετρο (DN/ΟD) 
 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 315 mm 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθμητικά): 17,50 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : Γ13 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.02.43 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική 
διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 400 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.6 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring 
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής 
τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ringstiffnessclass = κατηγορία 
δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN. 
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε 
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 
 
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων 
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δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο 
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών 
στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση και τα πάσης 
φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου. 
 
 
 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική              διάμετρο (DN/ΟD) 
 
Δίκτυα με σωλήνες SN16, DN/OD 400 mm 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθμητικά): 37,00 

(Ολογράφως) : τριάντα επτά 

A.T. : Γ14 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Ν13.03.01.01 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές , με την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

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 
 
 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 125,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε 

A.T. : Γ15 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.03 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

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 
 
 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 210,00 

(Ολογράφως) : διακόσια δέκα 

A.T. : Γ16 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.10.01.03 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής 
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας 
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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. 
 
Ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 345,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα πέντε 

A.T. : Γ17 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν100.1.01 
(ΣΧΕΤ) 

Τοποθέτηση ιδιωτικής διακλάδωσης σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων Για απόσταση του 
άξονα του αγωγού του δικτύου ακαθάρτων από την Ρ.Γ. ή την Ο.Γ.<=5,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1 

Τοποθέτηση ιδιωτικής διακλάδωσης σύνδεσης με το δίκτυο ακαθάρτων. 
Στην τιμή τοποθέτησης περιλαμβάνεται : 
α.Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτου, καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή ειδικού ασφαλτικού 
τάπητα οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέματος κάθε είδους άοπλου ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε 
στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής 
Προδιαγραφής. 
 
β.Εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις καθοριζόμενες από τις σχετικές τυπικές διατομές που συνοδεύουν τη 
μελέτη σε κάθε είδους έδαφος με μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο με 
παρουσία ή μη υπογείων ή επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και 
τις παντός είδους αντιστηρίξεις. 
 
γ.Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση κρασπεδορείθρων από σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή 
οπλισμένο και οποιωνδήποτε διαστάσεων πλάτους και ύψους, εκτελούμενες οι σχετικές εργασίες με 
μηχανικά μέσα. 
 
δ.Καθαίρεση, αποσύνθεση και αποξήλωση τσιμεντοπλακών ή πλακιδίων κάθε είδους, άοπλου ή 
οπλισμένου σκυροδέματος και του υποστρώματος του πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε 
άλλο υλικό, οποιουδήποτε πάχους, εκτελούμενες οι πιο πάνω εργασίες με μηχανικά μέσα. 
 
ε.Η φόρτωση, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εκφόρτωση, απόρριψη και διάστρωση των προϊόντων 
καθαιρέσεως και εκσκαφής σε μέρη επιτρεπόμενα από τις αρχές καθώς και η δαπάνη για την 
καθυστέρηση του αυτοκινήτου κατά την φορτοεκφόρτωση. 
 
στ.Οι εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, μεταφοράς από οποιαδήποτε αποθήκη του Φορέα Εργων 
Αποχέτευσης των υλικών στον τόπο εκτέλεσης του έργου, για την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση όλων 
των απαιτούμενων ειδικών τεμαχίων και υλικών. 
 
ζ.Η προμήθεια και τοποθέτηση του αγωγού ιδιωτικής διακλάδωσης από σωλήνες δομημένου τοιχώματος 
διαμέτρου Φ160mm με την έδραση και τον εγκιβωτισμό σε άμμο και της ταινίας σήμανσης του αγωγού. 
Στην τιμή περιλαμβάνεται το ειδικό τεμάχιο σύνδεσης του αγωγού ιδιωτικής διακλάδωσης με τον 
αγωγό του δικτύου (ημιταυ ή ταυ). Επίσης περιλαμβάνονται τα απαραίτητα ειδικά τεμάχια συστολής 
από την διάμετρο του αγωγού του δικτύου έως τη διάμετρο του αγωγού ιδιωτικής διακλάδωσης 
(Φ160mm). 
 
η.Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου από τσιμεντόπλακες 50x50 ή τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων 
διαστάσεων ή άλλου είδους επιστρώσεων, έτσι ώστε το πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα 
κατάσταση, σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
θ.Ανακατασκευή (επαναφορά) πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα των 200 χλγρ. τσιμέντου πάχους 10 
εκατοστών σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή  σε περίπτωση που το υπάρχον πεζοδρόμιο 
είναι κατασκευασμένο από άοπλο σκυρόδεμα. 
 
ι.Επαναφορά των κρασπεδορείθρων δηλαδή κατασκευή του ρείθρου από άοπλο σκυρόδεμα C12/15 χυτού 
επί τόπου του έργου μετά της δαπάνης των ξυλοτύπων και η τοποθέτηση προκατασκευασμένων ή χυτών 
κρασπέδων από σκυρόδεμα C16/20, σύμφωνα με τις τυποποιημένες διαστάσεις του εμπορίου 
 
ια.Πλήρης επαναπλήρωση του ορύγματος με διαβαθμισμένο φυσικό αμμοχάλικο εκτελούμενης σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
ιβ.Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώματος δύο στρώσεων (πάχους 5 cm η κάθε στρώση) ή οδοστρώματος από 
σκυρόδεμα κάθε είδους, άοπλο ή οπλισμένο, πάχους 10 cm 
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οποιουδήποτε υλικού και οποιασδήποτε διαμέτρου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 185,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα πέντε 

A.T. : Γ18 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Ν100.08 
(ΣΧΕΤ) 

Πλαστικό πλέγμα από HDPE για σήμανση υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω. 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ  6740.1 

Συνθετικό πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 25cm. Το χρώμα 
του πλέγματος υποδεικνύει τον τύπο του υποκείμενου αγωγού ως εξής: κόκκινο για καλώδια 
ηλεκτρικού ρεύματος, πορτοκαλί για καλώδια του ΟΤΕ, μπλε για σωληνώσεις νερού, κίτρινο για 
σωλήνες φωταερίου και καφέ για σωλήνες αποχέτευσης. 
 
 
 
 
Υπολογίζεται ανά μέτρο μήκους αγωγού. 
(μμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50 

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 

A.T. : Γ19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.29 Μεταλλικός σκελετός ή δικτύωμα επιστέγασης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού ή μεταλλικού δικτυώματος επιστέγασης, 
οποιουδήποτε ανοίγματος, σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια, σε υπαρχουσα 
υποδομή, από απλές ή σύνθετες διατομές (προφίλ) από χάλυβα ποιότητας S235J, σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης, 
στήριξης, πάκτωσης κ.λπ., με ηλεκτροσυγκόλληση ή κοχλίωση, και γενικά πλήρως 
ολοκληρωμένη εργασία, συναρμολόγησης, ανύψωσης, στερέωσης και υλικά και 
μικροϋλικά όπως κοχλίες, πλάκες εδράσεως, κομβοελάσματα κορυφής κ.λπ. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)τοποθετημένου μορφοσίδηρου. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : Γ20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 63.01 Kλίμακες σιδηρές καρφωτές 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6301 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών καρφωτών κλιμάκων, ευθύγραμμων, κυκλικών ή μικτών, οιουδήποτε 
πλάτους και βαθμίδες οιασδήποτε διατομής, με ή χωρίς πλατύσκαλα, με σκελετό από έναν ή 
περισσότερους ορθοστάτες από σιδηροσωλήνα διαμέτρου τουλάχιστον 2 και ράβδους μορφοσιδήρου, 
βαθμιδοφόρους και μέτωπα με επένδυση από λαμαρίνα μαύρη ή από σιδηρολάμες χωρίς επένδυση, 
πατήματα με μορφή σχάρας από ράβδους στρογγυλές ή ορθογωνικής διατομής ή από μαύρη μπακλαβωτή 
λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 3 mm, πλατύσκαλα και κιγκλιδώματα απλά σύμφωνα με το σχέδιο και 
γενικά, ικριώματα και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και 
 
στερέωσης με σιδηρές πακτωμένες διχάλες. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : Ε01 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8217.1 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων Ονομαστικής 
παροχής  10,0 m3/h σε 7,0mΣΥ 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 
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Υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότημα  λυμάτων ,  γιά  μανομετρικό  ύψος 7,0 m και 
παροχή 10 m3/h με την σωλήνωση  καταθλίψεως  και την διάταξη συνδέσεως προς 
την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες  με  τους  επιπλέοντες  απιοειδείς  διακόπτες 
εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση 
προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
(1 τεμ) 
Ονομαστικής ισχύος  10,0      m3/h 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5.500,00 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : Ε02 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8217.2 Προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων Ονομαστικής 
παροχής  90,0 m3/h σε 30,0mΣΥ 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Υποβρύχιο  αντλητικό  συγκρότημα  λυμάτων ,  γιά  μανομετρικό  ύψος 30 m 
και παροχή 90,0 m3/h,με την σωλήνωση  καταθλίψεως  και την διάταξη συνδέσεως 
προς την κατάθλιψη και κατάδυση πλήρες  με  τους  επιπλέοντες  απιοειδείς 
διακόπτες εκκινήσεως και στάσεώς του, δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση προς δίκτυο και παράδοση σε πλήρη λειτουργία 
(1 τεμ) 
Ονομαστικής ισχύος  90,0     m3/h 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14.000,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες 

A.T. : Ε03 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν84.1 Υδραυλικά εξαρτήματα αντλιοστασίων τύπου Α ονομαστικής πίεσης 10atm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 

Υδραυλικά εξαρτήματα αντλιοστασίων τύπου Α ονομαστικής πίεσης 10atm, μετά 
των  υλικών  και μικρουλικών συνδέσεως, ήτοι προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά 
επί  τόπου  του έργου, εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.385,98 

(Ολογράφως) : χίλια τριακόσια ογδόντα πέντε και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Ε04 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν84.2 Υδραυλικά εξαρτήματα αντλιοστασίου Τύπου Β ονομαστικής πίεσης 10atm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 

Υδραυλικά εξαρτήματα αντλιοστασίου Τύπου Β ονομαστικής πίεσης 10atm, μετά 
των  υλικών  και μικρουλικών συνδέσεως, ήτοι προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά 
επί  τόπου  του έργου, εργασία εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.945,30 

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια σαράντα πέντε και τριάντα λεπτά 

A.T. : Ε05 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν82.1 Σωληνώσεις αντλιοστασίου DN50 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 82 

Για  την  προμήθεια  και εγκατάσταση σωληνώσεων DN50 αποτελουμένη  από 
ευθύγραμμα τμήματα, καμπύλες κλπ μετά των υλικών και μικρουλικών  συνδέσεως 
και  στερεώσεως, ήτοι φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του  έργου,  εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 526,24 

(Ολογράφως) : πεντακόσια είκοσι έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά 

A.T. : Ε06 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν82.2 Σωληνώσεις αντλιοστασίου DN100 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 82 

Για  την  προμήθεια  και εγκατάσταση  σωληνώσεων DN100, αποτελουμένη  από 
ευθύγραμμα τμήματα, καμπύλες κλπ μετά των υλικών και μικρουλικών  συνδέσεως  και 
στερεώσεως, ήτοι φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπουτου  έργου,  εργασία 
εγκαταστάσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 850,23 

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : Ε07 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν38.1 Σύστημα απόσμησης αντλιοστασίου με ενεργό άνθρακα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 38 

Σύστημα απόσμησης αντλιοστασίου με ενεργό άνθρακα,με τα μικροϋλικά και την 
εργασία εγκατάστασής,παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
(1 τεμ) 
 
τεμ    1,00x         16800,00 =      16800,00 
 
-------------------------- 
Αθροισμα      16800,00 
Τιμή ενός τεμ ευρώ 16.800,00 
δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16.800,00 

(Ολογράφως) : δέκα έξι χιλιάδες οκτακόσια 

A.T. : Ε08 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Ν6751.1 Εσχαρόκαδος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751 

Εσχαρόκαδος (Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκαταστάσεως, προσέγγιση, 
εγκατάστηση, ρύθμιση, μικροϋλικά κλπ.). 
 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.575,50 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια εβδομήντα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : Ε09 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν12.1 Αντικραδασμικός σύνδεσμος φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 100  mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Αντικραδασμικός σύνδεσμος φλαντζωτής συνδέσεως Ονομ. διαμέτρου 100  mm 
μετά των μικρουλικών και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 169,50 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα εννέα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : Ε10 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.1 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής αντλιοστασίων τύπου Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής αντλιοστασίων τύπου Α  πλήρης με τα όργανά 
του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  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 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 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.096,24 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες ενενήντα έξι και είκοσι τέσσερα λεπτά 

A.T. : Ε11 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2 Ηλεκτρικόςπίνακας διανομής αντλιοστασίου  τύπου Β 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής αντλιοστασίων τύπου Β  πλήρης με τα όργανά 
του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  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 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 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.594,57 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τέσσερα και πενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Ε12 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν87.1 Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων τύπου Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων τύπου Α με τα όργανα ενδείξεως  και 
καταγραφής παροχής και τον μετρητήν ποσότητος ύδατος κλπ μετά των 
μικρουλικών  συνδέσεως,  ήτοι  προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του 
έργου,  εργασία  εγκαταστάσεως  και  δοκιμών,  παραδοτέον  σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.213,09 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια δέκα τρία και εννέα λεπτά 

A.T. : Ε13 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν87.2 Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων τύπου Β 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Σύστημα αυτόματης λειτουργίας αντλιοστασίων τύπου Β, τα όργανα ενδείξεως  και 
καταγραφής παροχής και τον μετρητήν ποσότητος ύδατος κλπ μετά των 
μικρουλικών  συνδέσεως,  ήτοι  προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του 
έργου,  εργασία  εγκαταστάσεως  και  δοκιμών,  παραδοτέον  σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 4.569,03 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα εννέα και τρία λεπτά 

A.T. : Ε14 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν56.1 Κεντρικός Σταθμός πάνελ Ελέγχου Εγκατάστασεων (BMS/SCADA) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 

Κεντρικός Σταθμός πάνελ Ελέγχου Εγκατάστασεων (BMS/SCADA) περιλαμβάνει την 
προμήθεια, τοποθέτηση και θέση σε λειτουργία του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
καθώς και την επιτυχή ασύρματη επικοινωνία και μεταφορά δεδομένων, από τον 
Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ) στον Τοπικό Σταθμό Ελέγχου (ΤΣΕ). 
Επίσης περιλαμβάνει την προμήθεια Η/Υ με UPS και εκτυπωτή, του Συστήματος 
συλλογής πληροφοριών και εποπτικού ελέγχου (SCADA) καθώς και την σύνδεση των 
μετρήσεων από τους ΤΣΕ με την σχεσιακή βάση δεδομένων του SCADA, αντικεραυνική 
προστασία και RFmodem. 
Για την πλήρη προμήθεια εγκατάσταση κατασκευή και λειτουργία σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές και την Τεχνική Περιγραφή 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7.910,00 

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες εννιακόσια δέκα 

A.T. : Ε15 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν62.1 Σταθμός Ελέγχου Σ.Ε, αποτελούμενος από πίνακα στεγανό ΙΡ54, προγραμματιζόμενη 
μονάδα λογικής ράγας εντός του πίνακα δυνατότητας ελέγχου έως 24 ψηφιακών εισόδων 
(D/I) και 20 ψηφιακών εξόδων (D/O) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Σταθμός Ελέγχου Σ.Ε, αποτελούμενος από πίνακα στεγανό ΙΡ54, προγραμματιζόμενη 
μονάδα λογικής ράγας εντός του πίνακα δυνατότητας ελέγχου έως 24 ψηφιακών 
εισόδων (D/I) και 20 ψηφιακών εξόδων (D/O) 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.791,05 

(Ολογράφως) : χίλια επτακόσια ενενήντα ένα και πέντε λεπτά 

A.T. : Ε16 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν46.1 Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίων τύπου Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίων τύπου Α μετά των 
μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως 
επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.967,18 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια εξήντα επτά και δέκα οκτώ λεπτά 

A.T. : Ε17 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν46.2 Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίων τύπου Β 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση αντλιοστασίων τύπου Α 
και των μικρουλικών τοποθετήσεως και συνδέσεως 
επί τόπου και της εργασίας εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.445,32 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα πέντε και τριάντα δύο λεπτά 
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A.T. : Ε18 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν58.1 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αυτόματης μεταγωγής Ισχύος stand-by 40kVA αντλιοστασίων 
τύπου Β - Τροχήλατο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αυτόματης μεταγωγής Ισχύος stand-by 40kVA αντλιοστασίων 
τύπου Β  - Τροχήλατο, αποτελούμενο  από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα   συναρμολογημένα 
επί  κοινής  μεταλλικής  βάσεως,  μετά  δεξαμενής καυσίμων,  πίνακος αυτομάτου 
μεταγωγής και λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος  της  πόλεως, 
σιγαστήρος,  μετά  των  σωληνώσεων  απαγωγής καυσαερίων, πλήρες,  ήτοι 
προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με τις βηοθητικές διατάξεις σωληνώσεων 
και καλωδιώσεων προς την δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα μεταγωγής, 
την  κατασκευή  βάσεως  από  σκυρόδεμα, και μεταλλικής κατασκευής προστασίας αυτού από καιρικά 
φαινόμενα και κλοπή, 
 
τα  λοιπά  υλικά και μικρουλικά και την εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  δοκιμών  και 
παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
 
λειτουργία. 
 
(1 τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15.837,80 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε χιλιάδες οκτακόσια τριάντα επτά και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Ε19 
  

Άρθρο : ΗΛΜ Ν58.2 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αυτόματης μεταγωγής Ισχύος stand-by 12,5 kVA αντλιοστασίων 
τύπου Α - Τροχήλατο 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 

Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος αυτόματης μεταγωγής Ισχύος stand-by 12,5kVA αντλιοστασίων 
τύπου Α - Τροχήλατο,  αποτελούμενο  από κινητήρα DIESEL και εναλλακτήρα   συναρμολογημένα 
επί  κοινής  μεταλλικής  βάσεως,  μετά  δεξαμενής καυσίμων,  πίνακος αυτομάτου 
μεταγωγής και λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος  της  πόλεως, 
σιγαστήρος,  μετά  των  σωληνώσεων  απαγωγής καυσαερίων, πλήρες,  ήτοι 
προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση με τις βηοθητικές διατάξεις σωληνώσεων 
και καλωδιώσεων προς την δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα μεταγωγής, 
την  κατασκευή  βάσεως  από  σκυρόδεμα, και μεταλλικής κατασκευής προστασίας αυτού από καιρικά 
φαινόμενα και κλοπή, 
 
τα  λοιπά  υλικά και μικρουλικά και την 
εργασία  πλήρους  εγκαταστάσεως,  δοκιμών  και  παραδόσεως σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
(1 τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 12.112,75 

(Ολογράφως) : δώδεκα χιλιάδες εκατόν δώδεκα και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : Ε20 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.1.3 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 21mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 
με  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
8734.  1   ευθύς 
8734. 1. 3  Διαμέτρου Φ 21mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,45 

(Ολογράφως) : δώδεκα και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : Ε21 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8734.1.5 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος ευθύς 36mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 42 

Σωλήνας  ηλεκτρικών γραμμών χαλύβδινος , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας 
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με  τις  απαραίτητα  ευθεία  ή  καμπύλα  από  πορσελάνη προστόμια και μικρουλικά 
συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. 
(1 m) 
8734.  1   ευθύς 
8734. 1. 5  Διαμέτρου Φ 36mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,75 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : Ε22 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.1.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Μονοπολικό διατομής 1 Χ 16 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

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 
(1 m) 
8774.  1   Μονοπολικό 
0 
8774. 1.  6  Διατομής  1 Χ 16          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,26 

(Ολογράφως) : επτά και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : Ε23 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.2 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

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 
(1 m) 
8774.  3   Τριπολικό 
0 
8774. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,48 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Ε24 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.3.1 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

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 
(1 m) 
8774.  3   Τριπολικό 
0 
8774. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 5,14 

(Ολογράφως) : πέντε και δέκα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Ε25 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 6 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

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 
(1 m) 
8774.  5   Τετραπολικό 
0 
8774. 5.  4  Διατομής  4 Χ 6           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,90 

(Ολογράφως) : εννέα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Ε26 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 10 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

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 
(1 m) 
8774.  5   Τετραπολικό 
0 
8774. 5.  5  Διατομής  4 Χ 10          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,53 

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : Ε27 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.7 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 25 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

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 
(1 m) 
8774.  5   Τετραπολικό 
0 
8774. 5.  7  Διατομής  4 Χ 25          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 23,59 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία και πενήντα εννέα λεπτά 
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A.T. : Ε28 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8774.5.9 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τετραπολικό διατομής 4 Χ 50 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

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 
(1 m) 
8774.  5   Τετραπολικό 
0 
8774. 5.  9  Διατομής  4 Χ 50          mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,51 

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : Ε29 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.4.7 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός προστασίας 
Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 145 Χ 130 χ 35 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο στεγανός 
προστασίας Ρ43 επίτοιχος Διαστάσεων 145 Χ 130 χ 35 cm   πλήρης με 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 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.825,02 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες οκτακόσια είκοσι πέντε και δύο λεπτά 

A.T. : Ε30 
    

Άρθρο : ΗΛΜ Ν46.001 Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (H05VV-F) διπολικό καλώδιο ΝΥΜΗΥ διατομής: 2 Χ 1,5mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο ΝΥΜΗΥ (H05VV-F) διπολικό καλώδιο ΝΥΜΗΥ διατομής: 2 Χ 1,5mm2, ορατό ή 
εντοιχισμένο μετά των απαιτουμένων  διμερών στηριγμάτων και των μικροϋλικών 
τοποθετήσεως και συνδέσεως (κως, ακροδέκτες, κλπ) επί τόπου και της εργασίας 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1m) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,95 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

ενενήντα πέντε λεπτά 
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