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1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ 

 1. ΟΜΑΔΑ Α' 

A.T.: A.01 
 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

 
Μηνιαία αποζημίωση  χρήσης πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης, ρυθμιστικών  ή αναγγελίας κινδύνου,  με 

αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 

ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές  απαιτηθεί) πινακίδων 

μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο 

 ο στύλος στερέωσης της πινακίδας και η κινητή βάση στήριξης (αντίβαρο), ή η πάκτωση της 

πινακίδας εντός του εδάφους 

 η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 

εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 

Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού). 

 

 

 

 
A.T.: A.02 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ1.02 Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων  οδού,  τύπου  New  

Jersey, από σκληρό πλαστικό. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 

 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας τύπου New 

Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο (PE), σε χρώμα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, πλάτους βάσης 

0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα διαμορφούμενη 

εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση 

των στοιχείων. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) των 

φορητών πλαστικών στηθαίων 

 ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο 

 η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα  με  την εγκεκριμένη 

διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 
Τιμή ανά μήνα χρήσης πλαστικού στοιχείου στηθαίου New Jersey (ή κλάσμα αυτού). 
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A.T.: A.03 
 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108 

 
Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 200 

mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με 

επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε ως 

ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται 

 ο έλεγχος λειτουργίας 

 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής 

σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 

Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.  

 
 

 
A.T.: A.04 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ1.04 Ρυμουλκούμενο στοιχείο με φωτεινό παλλόμενο βέλος παράκαμψης  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541 

 
Μηνιαία λειτουργία φορητής διάταξης εργοταξιακής σήμανσης με φωτεινό παλλόμενο βέλος 

παράκαμψης, πινακίδες ορίου ταχύτητας, βέλη κατεύθυνσης, αντανακλαστικές ταινίες κλπ  

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 η προσκόμιση και τοποθέτηση της φορητής διάταξης σε θέσεις εκτελουμένων έργων, 

 η μετακίνηση (ρυμούλκηση) και επανατοποθέτησή της, όταν και όπου απαιτείται 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση των απαιτουμένων ανακλαστικών  κώνων  και  πλαστικών στηθαίων 

New Jersey εμπρός από την φορητή μονάδα για την κατεύθυνση της κυκλοφορίας (περιλαμβάνονται 

στην τιμή μονάδας) 

 ο έλεγχος λειτουργίας 

 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας της μονάδας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής 

σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

Τιμή ανά  μήνα λειτουργίας  της  φορητής μονάδας,  ή κλάσμα αυτού.  

 
 

 
A.T.: A.05 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

3.10.2.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 
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προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 

και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6081.1 100,00% 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες  ή  ημιβραχώδες  περιλαμβανομένων και 

των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών  ασφαλτικών  στρώσεων,  σε  κατοικημένη  περιοχή  ή  στο εύρος 

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με οποιονδήποτε  τρόπο  (μηχανικά  μέσα  με  ή χωρίς 

χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά  (με  στάθμη  ηρεμούσα  ή  υποβιβαζόμενη με 

άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων''. 

 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με 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. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
3.10.02.01 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 

 

A.T.: A.06 
 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

3.10.2.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 

ημιβραχώδες. Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των 

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου 

και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. ΓΙα βάθος ορύγματος 

4,01 έως 6,00 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6081.2 100,00% 
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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, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 

εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος   και της 

διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος 

επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 

προϊόντων εκσκαφών. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.07 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

3.11.2.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων 

εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 

m 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6082.1 100,00% 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων 

και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών 

σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών 

(τύπου Bristar  ή  ισοδυνάμων)  ή/και  περιορισμένη  χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 

και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 

Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με 
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στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα  με την  μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-01-03-  01 

''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 

αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος  (αν  απαιτούνται), 

η μόρφωση των παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος  στις  απαιτούμενες  διατομές σε τρόπο που 

να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση  σκυροδέματος,  η  αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο 

και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

 

Ως σποραδικές  θεωρούνται οι αντιστηρίξεις  των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00   m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές  αντιστηρίξεις  επιμετρώνται  ιδιαίτερα,  

σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 

εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος   και της 

διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 

σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 

καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με  βάση τα οικεία άρθρα  του  

τιμολογίου 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 

προϊόντων εκσκαφών. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 

 
 

 
A.T.: A.08 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

3.11.2.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες. Με 

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 

προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6082.2 100,00% 

 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων 

και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) κροκαλοπαγών 

σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση 

διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών 

(τύπου Bristar  ή  ισοδυνάμων)  ή/και  περιορισμένη  χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών γομώσεων 

και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται από τις αρμόδιες 

Αρχές, εν ξηρώ ή  με  υπόγεια  νερά  (με  στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα  με 

την  μελέτη και την ΕΤΕΠ  08-01-03-  01 ''Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων''. 

Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται 

υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 
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Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός 

αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος  (αν  απαιτούνται), 

η μόρφωση των παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος  στις  απαιτούμενες  διατομές σε τρόπο που 

να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση  σκυροδέματος,  η  αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο 

και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 

περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).  

 

Ως σποραδικές  θεωρούνται οι αντιστηρίξεις  των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 2,00   m 

συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές  αντιστηρίξεις  επιμετρώνται  ιδιαίτερα,  

σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη 

εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος   και της 

διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 

σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 

καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με  βάση τα οικεία άρθρα  του  

τιμολογίου 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 

μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των 

προϊόντων εκσκαφών. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.09 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την 

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος 

δίκτυα ΟΚΩ. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6087 100,00% 

 
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 

δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα 

ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  

 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος της 

διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός  αγωγοί  περιλαμβανόμενοι  σε  ιδεατό  κύλινδρο 

με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον 

υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 

 

Στο παρόν  άρθρο  δεν  περιλαμβάνονται οι τυχόν  απαιτούμενες  εργασίες  υποστήριξης, αντιστήριξης ή 

υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες  αυτές  θα  εκτελούνται,  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με την 

εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία 

άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

( 1 m ) Μέτρο 
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A.T.: A.10 
 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.16 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6070 100,00% 

 
Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 

απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 ''Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 

αποθεσιοθαλάμων'' και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις,  η  ελαφρά  συμπύκνωση 

με διελεύσεις  του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την  διόδευση    των ομβρίων στην 

περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 

 

Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³). 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.11 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες- 

ημιβραχώδες. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6054 100,00% 

 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση κρουστικού 

εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την  μεταφορά  των  προϊόντων  εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη και  την  ΕΤΕΠ  02-04-00-00  ''Εκσκαφές θεμελίων 

τεχνικών έργων''. 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ’ όσον η  στάθμη  ηρεμίας 

τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του  ορύγματος  (άλλως επιμετρώνται 

ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις. 

 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m² ανά 20,0 m² παρειών 

ορύγματος. 

 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές δεν 

συνυπολογίζονται). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³), κατά τα ανωτέρω 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.12 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.9 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 4521.Β 100,00% 



ΤΕΥΧΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ - Σελ. 17  

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 προεπάλειψη 

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:. 

 
4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου 

πάχους 10 cm 
 

 
A.T.: A.13 

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Γ-1.1 Υπόβαση οδοστρωσίας. Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 3121.Β 100,00% 

 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά'', με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 

στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια 

ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 
Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή 

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους. 



ΤΕΥΧΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ - Σελ. 18  

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.14 

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Γ-2.1 Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 3211.Β 100,00% 

 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ''Στρώσεις οδοστρωμάτων από 

ασύνδετα αδρανή υλικά'', με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου πάχους κάθε 

στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια 

ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

· η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την 

μελέτη γεωμετρική επιφάνεια. 

 

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά την κατασκευή 

της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη. 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.15 

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Δ8.1 ΑΣΦΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από  την έκταση 

και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με 

θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
 η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου  

μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος 

 η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 

 η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher 

 η σταλία των μεταφορικών μέσων 

 η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική,  ενδιάμεση-εντατική  και  τελική),  ώτε  να  

προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα 

 η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την 

εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου 
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 

σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04,  ανάλογα  με το συμπυκνωμένο  πάχος  της  και τον τύπο της 

χρησιμοποιουμένης ασφάλτου, ως εξής: 

 

Δ8.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής 

ασφάλτου 

(Αναθεωρείται με το άρθρο ΟΔΟ-4521Β) 
 

 
A.T.: A.16 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.5.1 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6068 100,00% 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες  περιοχές  ή  στην  ζώνη  διέλευσης οδικών 

αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα 

με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων'' 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  διαβαθμισμένου θραυστού 

υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου 

απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά 

επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους 

του  ορύγματος,  ούτως  ώστε  να  επιτευχθεί  βαθμός  συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 

ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.17 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.5.2 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου. Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6068 100,00% 

 
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες  περιοχές  ή  στην  ζώνη  διέλευσης οδικών 

αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα 

με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  διαβαθμισμένου θραυστού 

υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου 

απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά 

επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους 

του  ορύγματος,  ούτως  ώστε  να  επιτευχθεί  βαθμός  συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη 

πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του 

ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.18 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 5.7 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως 

λατομείου 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6069 100,00% 

 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, 

σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση ορυγμάτων 

υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.  

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 

ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m³) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την 

μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: Α.19 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 6.1.2 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων 
 

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση 

εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυμάτων κατά την εκτέλεση των 

διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη 

εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές 

αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων''. 

 

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης 

ισχύος για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 

σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτημάτων 

β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία με καύσιμα και η συντήρηση της 

αντλίας και των σωληνώσεων 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη 

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

εργασιών 

στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο 

 
Τιμή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήματος που πραγματοποιείται  μετά  από  

έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, εξής: 

 
6.01.01 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 



ΤΕΥΧΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ - Σελ. 21  

6.01.01.02 Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ 

Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6107 

 
 

 
A.T.: Α.20 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.4 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6807 100,00% 

 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών, με 

την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 

θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση. 

 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 

προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 

 
Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά 

τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης  πλακόστρωσης  προκύπτουν  0,10  m³  προϊόντων  προς  μεταφορά  για 

οριστική απόθεση, ως εξής: 

 

[*] = 0,10 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα  με  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  ή 

την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: Α.21 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.5 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6808 100,00% 

 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου   

και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 

θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 

 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγματος 

προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 

 

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παραδοχή ότι ανά τρέχον 

μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν  0,075  m³  προϊόντων  προς  μεταφορά  για οριστική 

απόθεση, ως εξής: 

 

[*] = 0,075 m³ x S x €/m³.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου) 

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα  με  τους  περιβαλλοντικούς  όρους  ή 

την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

( 1 m ) Μέτρο 
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A.T.: Α.22 
 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 4.10 Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις 

θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6804 100,00% 

 
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 

κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, με χρήση των τσιμεντοπλακών, κυβολίθων, 

λιθοσωμάτων, μαρμάρων κλπ που  έχουν  εξαχθεί  χωρίς  φθορές  κατά  την  αποξήλωση και συμπλήρωσή 

τους με υλικά της αυτής υφής, χρωματισμού και διαστάσεων για την εξασφάλιση ενιαίας μορφής της 

συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08- 06-08-03 

''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των απαιτουμένων προσθέτων  υλικών  επίστρωσης,  του 

αυτού τύπου και μορφής με τα προϋπάρχοντα 

 

β. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώματος, στην 

προτέρα του μορφή: άμμος έδρασης ή στρώση σκυροδέματος (με ή χωρίς πλέγμα οπλισμού)  

 

γ. Η κατασκευή του υποστρώματος έδρασης και η τοποθέτηση των  πλακών,  κυβολίθων,  λιθοσωμάτων 

κλπ, έτσι ώστε οι αρμοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές  διαμορφώσεις  (εναλλαγή  χρωμάτων ή υφής πλακών 

κλπ) να εναρμονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα επίστρωση. Επισημαίνεται ότι στα όρια της 

ζώνης αποκατάστασης οι πλάκες θα είναι πλήρεις (άν έχει χρησιμοποιηθεί αρμοκόφτης για την χάραξη 

της ζώνης του ορύγματος, οι πλάκες που έχουν  τεμαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα 

αντικαθίστανται με πλήρεις). 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) πλήρους ανακατασκευής  και  επαναφοράς  επίστρωσης  

πεζοδρομίου 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 
 
 

 
A.T.: Α.23 

 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Γ Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2921 100,00% 

 
Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής 

πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με 

απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 

πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα  παρασκευάζονται  σε  βιομηχανική  εγκατάσταση  με  δόνηση 

και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

 
Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων 

καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα’’. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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· η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του 

σκυροδέματος της βάσης έδρασης, 

· η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα σχέδια 

οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία 

επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων  με  κατασκευή  πίσω  από  αυτά  συνεχούς  πρίσματος διατομής 

0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο  εγκιβωτισμός τους  και η αρμολόγησή  τους με 

τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m³ άμμου. 

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

επιμετράται ιδιαιτέρως. 

( 1 m ) Μέτρο 

 
 

 
A.T.: Α.24 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 16.4 Κατασκευή  σύνδεσης  ακινήτου αγωγού ακαθάρτων με σωλήνες 

PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.1 100,00% 

 
Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή υπάρχουσας με σωλήνες 

PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 ''Δίκτυα αποχέτευσης από 

σωλήνες u-PVC'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 
- Η εκσκαφή του απαιτουμένου ορύγματος με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι την στάθμη του 

υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθμη του προβλεπομένου νέου. 

- Η προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών για την νέα σύνδεση (σωλήνες PVC/41, 

ειδικά τεμάχια, άμμος εγκιβωτισμού κλπ) 

- Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου στην  υπάρχουσα  

αναμονή του δικτύου (τύπου σαμαριού-μούφας) 

- Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισμός του με άμμο και η επανεπίχωση του 

ορύγματος 

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους προς 

απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 
Η κατασκευή αναμονής σύνδεσης (αν απαιτείται) και η αποκατάσταση του οδοστρώματος και του 

πεζοδρομίου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.  

 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) 

( 1 m ) Μέτρο 

 
 

 
A.T.: A.25 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 7.6 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6103 100,00% 

 
Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με  σύστημα  μεταλλικών αμφιπλεύρων 

πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης 

φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από 

μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή  μηχανημάτων  έργων, σύμφωνα με την μελέτη του 

έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. 
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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 κ.λ.π. 

β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση  των πετασμάτων  

στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 

γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 

δ. Η σταδιακή εξόλκυσή 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. 

( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 
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2. ΟΜΑΔΑ Β' 
 

 

A.T.: B.01 
 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.10.3 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6326 100,00% 

 
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 σκυροδετουμένων 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, 
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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.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 
 
 

 
A.T.: B.02 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.10.4 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 

σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6327 100,00% 

 
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. 
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γ. Η χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδετουμένων 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 

 
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.  

 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m³) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 

( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

 
 

 
A.T.: B.03 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων 

υδραυλικών έργων 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6311 100,00% 

 
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 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 
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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 συντάσσονται 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. Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων 

βάσει ζυγολογίου. 

 

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 προβλέπεται 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. 

( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

 
 

 
A.T.: Β.04 

 

ΝΤ.Ι1 Φρεάτιο ελέγχου ροής ιδιωτικής σύνδεσης ακαθάρτων. 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.1 50,00% 

 ΥΔΡ 6081.1 50,00% 

 
Πλήρης κατασκευή ενός φρεατίου ελέγχου ροής Φ315 ιδιωτικής σύνδεσης ακαθάρτων.  

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η εκσκαφή του απαιτουμένου ορύγματος με οποιοδήποτε μέσον, σε οποιοδήποτε  βάθος  και  έδαφος, 

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων ερευνητικών τομών, αντλήσεων και αντιστηρίξεων. 

- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους προς απόθεση 

σε οποιαδήποτε απόσταση. 

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 

- Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση φρεατίου απόλυτα στεγανού  τύπου  injection  (ταμπουρέτο), 

κατασκευασμένου από πολυπροπυλένιο (ΡΡ) ή  PVC,  διαμέτρου  Φ315,  στο  άνω  χείλος του οποίου 

υπάρχει διαμορφωμένη μούφα διαμέτρου Φ315 με ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης. Εσωτερικά του 

φρεατίου, ο πυθμένας θα είναι ειδικά  διαμορφωμένος  με  κανάλι ροής και φέρει δύο ή παραπάνω 

συνδέσεις εκ των οποίων  μία  ή  παραπάνω  είσοδοι  θηλυκές  (μούφες) και μία έξοδος αρσενική (ευθέων 

άκρων) για δυνατότητα  σύνδεσης  του  φρεατίου  σε  δίκτυα από αγωγούς PVC διαμέτρου Φ160. 
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- Η προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση του κατακόρυφου σωλήνα διαμέτρου Φ315 για τη 

διαμόρφωση του σώματος του φρεατίου στο απαιτούμενο ύψος. 

- Το σκυρόδεμα C16/20, με την αξία των ξυλοτύπων για την έδραση του χυτοσιδηρού καλύμματος. 

- Η αναμονή Φ63 για τον εξαερισμό, με  την  προμήθεια  και  τοποθέτηση  της  βαρέως  τύπου (πράσινη 

ετικέτα)  γαλβανισμένης σιδηροσωλήνας 2''  επί της Ο.Γ.  και σε ύψος 2  μέτρα   υπεράνω   της στάθμης 

του πεζοδρομίου, ή μέχρι τη Ρ.Γ. χωρίς ανύψωση. 

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 

- H προμήθεια και τοποθέτηση πώματος πέρατος Φ160 στην θέση σύνδεσης του αγωγού  αφίξεως, στην 

περίπτωση μελλοντικής σύνδεσης του ακινήτου. 

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με  διαβαθμισμένο  θραυστό  υλικό λατομείου 

συμπυκνωμένο κατά στρώσεις. 

- Όλα τα υλικά σύνδεσης, στήριξης και τα ειδικά τεμάχια (γωνίες, τάπες κλπ.), καθώς  και οποιαδήποτε 

άλλη εργασία δεν περιγράφεται στο παρόν και θα απαιτηθεί για την πλήρη και έντεχνη ολοκλήρωση των 

εργασιών. 

 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η αποκατάσταση του πεζοδρομίου (όπου  υπάρχει) και η  προμήθεια  και 

τοποθέτηση του στεγανού χυτοσιδηρού καλύμματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ124. 

 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: B.05 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.42.8 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, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 

1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, μιας εισόδου και 

μιας εξόδου έως D 315 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.7 100,00% 

 
Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 

πολυβυνιλοχλωρίδιο (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 
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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) 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID) 

και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσης 

θαλάμου 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: B.06 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 9.42.9 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, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 

1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10m, δύο εισόδων και 

μιας εξόδου έως D 315 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.7 100,00% 

 
Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 

πολυβυνιλοχλωρίδιο (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 
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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) 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID) 

και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσης 

θαλάμου 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: B.07 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

9.42.10 

Προκατασκευασμένα φρεάτια από συνθετικά υλικά, κατά το 

Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2 προς τοποθέτηση υπό το κατάστρωμα 
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της οδού Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ελάχιστης ονομαστικής 

διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,10 m, 

τριών εισόδων και μιας εξόδου έως D 315 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.7 100,00% 

 
Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 

πολυβυνιλοχλωρίδιο (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 κατά 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.-- 
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· το κάλυμμα του φρεατίου, φέρουσας ικανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, τιμολογείται ιδιαίτερα με  βάση  

τα οικεία άρθρα του τιμολογίου (ανάλογα με το υλικό κατασκευής) 

 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID) 

και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσης 

θαλάμου 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 

 
A.T.: Β.08 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

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, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 

1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, μιας εισόδου και 

μιας εξόδου έως D 500 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.7 100,00% 

 
Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 

πολυβυνιλοχλωρίδιο (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.  
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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) 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID) 

και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσης 

θαλάμου 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: Β.09 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

9.42.12 

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, ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 

1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και 

μιας εξόδου έως D 500 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.7 100,00% 

 
Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 

πολυβυνιλοχλωρίδιο (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 
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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) 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID) 

και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσης 

θαλάμου 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: B.10 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

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 , 

ελάχιστης ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες 

βαθμίδες καθόδου. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.7 100,00% 

 
Προκατασκευασμένα φρεάτια κατά ΕΛΟΤ EN 13598-2 από μη πλαστικοποιημένο 

πολυβυνιλοχλωρίδιο (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 



ΤΕΥΧΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ - Σελ. 36  

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) 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως εγκατεστημένου φρεατίου (τεμ), ανάλογα με την εσωτερική διάμετρο (ID) 

και τον αριθμό και διάμετρο των εισόδων/εξόδων, και ανά μέτρο μήκους στοιχείου διαμόρφωσης 

θαλάμου 

( 1 μμ ) Μέτρο Μήκους 

 
 

 
A.T.: B.11 

 

ΝΤ.Ι2 Εργασίες προσωρινής απομόνωσης ροής σε υφιστάμενα έργα 

αποχέτευσης ακαθάρτων (φρεάτια επίσκεψης, αντλιοστάσια κ.λπ) 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΑΤΟΕ 1 100,00% 

 
Προσωρινή απομόνωση ροής σε τα υφιστάμενα έργα αποχέτευσης ακαθάρτων, με χρήση 

καταλλήλου προς τούτο εξοπλισμού. Στην τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  ο  απαιτούμενος  εξοπλισμός,  

υλικά και προσωπικό για την εκτέλεση εργασιών όπως : 

- Η φραγή υφιστάμενων δικτύων ακαθάρτων με φουσκωτά παρεμβύσματα ή άλλα μέσα. 

- Η εκτροπή της ροής από υφιστάμενο φρεάτιο επίσκεψης ή υγρό θάλαμο υφιστάμενου αντλιοστασίου, 

είτε μέσω φορητών αντλιών παράκαμψης που θα καταθλίβουν τα ακάθαρτα μέσω εύκαμπτων αγωγών σε 

άλλο κατάλληλο φρεάτιο  του  υφιστάμενου  δικτύου,  είτε  με  την  αναρρόφηση των ακαθάρτων μέσω 

βυτιοφόρου οχήματος. 

- Η πλήρης εκκένωση, πλύση και καθαρισμός των χώρων στους οποίους θα εκτελεστούν εργασίες, 

με κάθε μέσο. 

- Η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού. 

- Ο απαιτούμενος εξοπλισμός, προσωπικό και υλικά για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών. 

- Τα μέτρα προστασίας και ασφαλείας για την εκτέλεση των εργασιών. 

- Κάθε άλλη επέμβαση και εργασία επί των υφιστάμενων κατασκευών, απαραίτητη για την  

κατασκευή των νέων δικτύων ακαθάρτων. 

 

Tιμή κατ' αποκοπήν (κ.α.) συνολικά για όλες τις περιπτώσεις προσωρινής απομόνωσης ροής που θα 

απαιτηθούν στο έργο. 

( 1 κ.α. ) Κατ' αποκοπήν 
 
 

 
A.T.: B.12 

 

ΝΤ.Ι3 Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου τύπου 

αντλιοστασίου, με ηλεκτρικό πίνακα, αντλίες, σωληνώσεις κλπ. . 

 
Κωδ. αναθεώρησης : ΟΙΚ 6401 60,00% 

 ΟΙΚ 6118 20,00% 
 ΟΙΚ 6501 10,00% 
 ΗΛΜ 47 10,00% 

 
Προμήθεια κι εγκατάσταση κυλινδρικού προκατασκευασμένου αντλιοστασίου ανύψωσης  λυμάτων, 

βιομηχανικής κατασκευής, υψηλής  αντοχής  στην  υδροστατική  πίεση  και  μέγιστης αντοχής στη 

διαπερατότητα υγρού, εύκολης και γρήγορης τοποθέτησης  υπό  το  κατάστρωμα  της  Ε.Ο. Ιωαννίνων-

Κοζάνης. Θα είναι κατασκευασμένο εξ’ ολοκλήρου από ειδικό πολυαιθυλένιο ψηλής πυκνότητας 

(PEHD) ή από GRP (glass-fibre reinforced polymer) σύμφωνα με τα ISO2797 (roving of glass fibre), 

ISO2559 (chopped strand mat) και ISO2113 (woven roving) ή από ανοξείδωτο χάλυβα  DIN 1.4571 (AISI 

316) ή άλλο ισοδύναμο υλικό και θα φέρει κατάλληλη εσωτερική διαμόρφωση, με την ολοκληρωτική 

ενσωμάτωση  μέσω  στεγανής  συγκόλλησης  όλων  των  απαιτούμενων  τμημάτων κι εξαρτημάτων, στο 

σώμα του εξωτερικού φρεατίου. 

Η διάμετρος του φρεατίου θα είναι τουλάχιστον 1,80μ. ενώ το ύψος του κυλίνδρου τουλάχιστον 

6,00μ. Το αντλιοστάσιο θα φέρει σκέπαστρο οροφής με φρεάτιο  επίσκεψης  που ασφαλίζει κι επιτρέπει 

τη διέλευση των οχημάτων. Ο πυθμένας του  θα  είναι  σχεδιασμένος  κατάλληλα (κεκλιμένος) ώστε κατά 

τον κύκλο άντλησης να απομένουν ελάχιστα λύματα και στερεά στο αντλιοστάσιο. 

Το αντλιοστάσιο πρέπει να δέχεται δύο αντλίες,  να  συνοδεύεται  από  τα  πέλματα  επικάθισης 

των αντλιών, τους καταθλιπτικούς σωλήνες, τις απαραίτητες βαλβίδες αντεπιστροφής, βάνες,  συλλέκτες 

και λοιπά υδραυλικά παρελκόμενα. 

 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η μελέτη εφαρμογής του  αντλιοστασίου  από  τον προμηθευτικό 

οίκο, η προμήθεια κι εγκατάσταση των δύο υποβρύχιων  αντλιών  λυμάτων,  η προμήθεια κι 

εγκατάσταση του φίλτρου απόσμησης, η προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρικού 
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πίνακα του αντλιοστασίου και του συστήματος αυτοματισμού, καθώς και οτιδήποτε άλλο απαιτηθεί,  

για να είνσι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές. 

 
( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
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2. ΟΜΑΔΑ Γ' 
 
 

A.T.: Γ.01 
 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 11.1.2 Καλύμματα φρεατίων. Καλύμματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile 

iron) 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6752 100,00% 

 
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. 

 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 

επιμέτρηση με ζύγιση) 

 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης , ανεξαρτήτως της 

φέρουσας ικανότητας. 

( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

 

 
 

 
A.T.: Γ.02 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

12.14.1.7 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές 

τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 

πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 

MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 

110 mm / ΡΝ 10 atm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6621.1 100,00% 

 
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά ΕΝ 12201-

2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομβρίων  και  ακαθάρτων υπό 

πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

 

Οι σωλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), την ονομαστική 

διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: σωλήνες DN/OD),  τον  τυποποιημένο λόγο 

διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio:  λόγος της εξωτερικής διαμέτρου  του σωλήνα προς το 

ονομαστικό πάχος του τοιχώματος) και τον τρόπο  κατασκευής  (ενιαίας  εξώθησης -extrusion-,  

πολυστρωματικής  εξώθησης,  με  πρόσθετη  αποσπώμενη  εξωτερική επίστρωση -peelable layer). 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται με την ελάχιστη 

απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, 

PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των  σωλήνων  ανά  κατηγορία υλικού 

κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή SDR 

 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυπακούεται ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται στο Πρότυπο. 
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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 (peelaable layer) οφείλουν να 

πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και  χημικών  χαρακτηριστικών που ισχύουν για  τους 

λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσωρινή  αποθήκευση, προστασία  και πλάγιες  μεταφορές  των  

σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των  σωλήνων,  η χρήση 

και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 

τεμαχίων τους από ΡΕ με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 

ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 

Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 

την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 

υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα  αντίστοιχα 

άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του 

δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με  άμμο  που  πληρώνονται  ιδιαιτέρως  βάσει των σχετικών  

άρθρων. 

 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 

ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση 

( 1 m ) Μέτρο 
 
 

 
A.T.: Γ.03 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

12.30.2.23 

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/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 200 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.2 100,00% 

 
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 = ring stiffness class = 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. 
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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.  

 

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης  σωλήνωσης  κατά  τα ανωτέρω. 

( 1 m ) Μέτρο 

 
 

 
A.T.: Γ.04 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

12.30.2.25 

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/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 315 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.4 100,00% 

 
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 = ring stiffness class = 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.  

 

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης  σωλήνωσης  κατά  τα ανωτέρω. 

( 1 m ) Μέτρο 
 

 
A.T.: Γ.04 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

12.30.2.26 

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/ΟD]. Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 400 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.4 100,00% 

 
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. 
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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 = ring stiffness class = 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. 

 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης  σωλήνωσης  κατά  τα ανωτέρω. 

( 1 m ) Μέτρο 

 

 
 

 
A.T.: Γ.06 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

12.35.4.2 

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτές γωνίες 

πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°, με τυποποίηση κατά την 

εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 

200 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.2 100,00% 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από πολυ-  αιθυλένιο 

(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 

δακτυλίους στεγάνωσης. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική  

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: Γ.07 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

12.35.4.4 

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτές γωνίες 

πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°, με τυποποίηση κατά την 

εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 

315 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.4 100,00% 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από πολυ-  αιθυλένιο 

(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 

δακτυλίους στεγάνωσης. 



ΤΕΥΧΟΣ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΡΘΡΩΝ - Σελ. 43  

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική  

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 

 
A.T.: Γ.08 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

ΣΧ.12.35.4.5 

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτές γωνίες 

πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου 90°, με τυποποίηση κατά την 

εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτή γωνία PE ή PP, των 90°, DN/OD 

400 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.4 100,00% 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από πολυ-  αιθυλένιο 

(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 

δακτυλίους στεγάνωσης. 

 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική  

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 

 
 

 
A.T.: Γ.09 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

12.35.5.2 

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτά ταυ 

πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την 

εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό ταυ PE ή PP, DN/OD 200 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.2 100,00% 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από πολυ-  αιθυλένιο 

(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 

δακτυλίους στεγάνωσης. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική  

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: Γ.10 

 

ΥΔΡ ΣΧ12.35.5.4 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτά ταυ 

πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την 

εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό ταυ PE ή PP, DN/OD 315 mm 
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Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.3 100,00% 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από πολυ-  αιθυλένιο 

(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 

δακτυλίους στεγάνωσης. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική  

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 

Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά    

την εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό ταυ PE ή PP, DN/OD 315 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: Γ.11 

 

ΥΔΡ ΣΧ12.35.5.5 Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτά ταυ 

πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την 

εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό ταυ PE ή PP, DN/OD 400 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.3 100,00% 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από πολυ-  αιθυλένιο 

(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 

δακτυλίους στεγάνωσης. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική  

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) Χυτά ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά    

την εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό ταυ PE ή PP, DN/OD 315 mm 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 
 

 

 

 
A.T.: Γ.12 

 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Γ 

12.35.7.1 

Ειδικά τεμάχια σωλήνων πολυαιθυλενίου και πολυπροπυλενίου 

δομημένου τοιχώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3. Χυτά συστολικά ημι- 

ταυ πολυαιθυλενίου ή πολυπροπυλενίου , με τυποποίηση κατά την 

εξωτερική διάμετρο (DN/OD). Χυτό συστολικό ημι-ταυPE ή ΡP, 

DN/OD 200/200/160 mm 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6711.2 100,00% 

 
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων σωλήνων από πολυ-  αιθυλένιο 

(PE) ή πολυπροπυλένιο (ΡΡ), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με τους αντίστοιχους 

δακτυλίους στεγάνωσης. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε η εξωτερική  

(DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 

 
Τιμή ανά ειδικό τεμάχιο (τεμ) 
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( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 

 
 

 
A.T.: Γ.13 

 

ΝΤ.Ι4 Σύνδεση αγωγού ιδιωτικής σύνδεσης DN/OD 160 σε αγωγό του 

δικτύου ακαθάρτων, διαμέτρου >200mm. 
 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6712.1 100,00% 

 
Για την προμήθεια επί τόπου ποτηριού DN/OD 160mm (σαμάρι), για τη σύνδεση αγωγού 

ιδιωτικής σύνδεσης στον αγωγό του δικτύου ακαθάρτων, την προσέγγισή του στο όρυγμα, την 

προετοιμασία του σωλήνα δομημένου τοιχώματος του δικτύου διαμέτρου μεγαλύτερης από DN/OD 

200mm, την τοποθέτηση και τη σύνδεση. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα οι  απαραίτητες  εργασίες  και  

υλικά. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

( 1 Τεμ. ) Τεμάχιο 


