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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

  

Σελίδα 18 από 30 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6071 

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών εδαφών και αμμοχαλίκων, 

με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 

ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αμμοχαλίκων στο πλαίσιο της 

εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την μελέτη του 

έργου.  

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος ή συμπυκνωμένου επιχώματος.  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 0,36 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 8,76 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,76 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος 
με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6072 

Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου 

σκυροδέματος, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 

απόσταση.  

  

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται 

ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο 

πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την 

μελέτη του έργου.  

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή 

καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση).  

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 0,41 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 8,81 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,81 

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : 3 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

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

οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 

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".  

Σελίδα 19 από 30 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 

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

ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 

 

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

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 

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

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

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 

κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου 

 

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

καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

 

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.                                                                                                                                                                     

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 
m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  

συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων 

(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 

κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού 

(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου 

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

γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό 

επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη 

ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".  

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

γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη. 

 

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

όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 

απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 

διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 

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

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

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 

υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

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. 

 

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής.                                                                                                                                                                     

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,80 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 5 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών 

στο απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την 

φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούμενες προσωρινές 

αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος 

και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο 

πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της 

καθαίρεσης. 

 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων. 

 

 Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου 

αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ)                               

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 41,20 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 6 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

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

από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 

υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού 

κατά μήκος του σκάμματος.  

 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το 

μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 

περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού 

και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 

παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  

 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 

αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, 

κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των 

αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 

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

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.01 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή 

παρεμφερούς τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και 

την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για 

επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του 

Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 

20 m μήκους ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών 

ορυγμάτων και δεν υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν 

εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το οποίο αναφέρεται σε "συστηματικές 

αντιστηρίξεις" δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες σε "σποραδικές 

αντιστηρίξεις" και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.  

 

Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα 

αναφέραιται απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου 

ορύματος. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή με τις παρειές  

του ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 8 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν 

μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν 

αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 

(όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την 

προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς 

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 

επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 

κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

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

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,55 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό 

αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 
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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).  

 

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm                                      

 

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 19,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

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). 

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      40  x 0,21 =    8,40 

Συνολικό κόστος άρθρου 19,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,70 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 11 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 

σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 

Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 

και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

 

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 

οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 

σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 

φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 

παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 

και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 

θέση διάστρωσης. 

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  

δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 

προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 

κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 

τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  

σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

 

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

(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   

 

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί 

τόπου, το στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η 

περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος 

σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  

 

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 

προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 

σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

 

 01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος  

 01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος  

 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος  

 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος 

 01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.                                

 

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

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 77,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα επτά 

A.T. : 12 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.05 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 250 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.3 
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Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

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

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,70 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 13 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DN 125 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 

εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 

Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 

ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 

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

μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 

σύνδεση των σωλήνων. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 

μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
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τιμολογίου: 

 

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 

- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο   

 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm                        

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,20 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 14 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.12.01.02 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς 
υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών 
διαμέτρων 250/160 mm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6712.2 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων 

σωληνώσεων κατασκευασμένων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), 

με μηχανική σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου. 

Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

681-1 και τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης. 

 

 Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41.                                                                     

 

 Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών ακαθάρτων με το δίκτυο. Στην 

τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωμα του αγωγού με χρήση διατρητικής συσκευής 

σωληνώσεων, η προετοιμασία της επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώμα ονομαστικής 

διαμέτρου 160 mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων                                                   

 

 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm.                                 

 

 Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως εγκατεστημένου σαμαριού με μούφα. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,40 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα λεπτά 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης 

περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα 

της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους 

δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με 

σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η 

διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες 

αντλήσεις και αντιστηρίξεις 

- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε 

απόσταση 

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10 

- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, 

πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί 

δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του 

προμηθευτή 

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό 

υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής 

(ΥΕΧΑ) 
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- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω 

από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την 

εκσκαφή) 

 

 Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,20 m.                                                

 

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.290,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ενενήντα 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.41.ΣΧ Πλήρης κατασκευή φρεατίου προσαρμογής - ελέγχου εξωτερ. διακλάδωσης. 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Φρεάτιο προσαρμογής εξωτερικής διακλάδωσης με θυρίδα ελέγχου, σύμφωνα με τα σχέδια της Ε.ΥΔ.Α.Π. που 

συνοδεύουν το Π.Δ/γμα 6/86 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/13-10-86), κατασκευασμένο σε οποιοδήποτε βάθος κάτω από το 

έδαφος, οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας, σε πεζοδρόμιο ή πεζόδρομο (μικρής ή μεγάλης κλίσης) 

με κλίμακες από μπετόν ή με αντιολισθηρές πλάκες ή αντιολισθηρό σκυρόδεμα από σμύριδα ή πλάκες 

πεζοδρομίου, κατασκευασμένο παρά ή επί της ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου. Στην τιμή περιλαμβάνονται 

οι παρακάτω προμήθειες, υλικά και εργασίες: 

 

1) Η προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου «φρεατίου ταυ» από πλαστικό  P.V.C. (με τους τυχόν 

απαιτούμενους συνδέσμους), το οποίο θα συνδέεται από την μια με το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου που 

θα καταλήγει στην ρυμοτομική του γραμμή, με σωλήνα διαμέτρου Φ125 χιλ. και από την άλλη με τον πλαστικό 

αγωγό εξωτερικής διακλάδωσης διαμέτρου Φ125 χιλ. που θα συνδέεται με τον κεντρικό αγωγό ακαθάρτων του 

οριστικού δικτύου της οδού. Το φρεάτιο αυτό θα εγκιβωτιστεί με μπετόν, για να εξασφαλίζεται η σταθερότητά 

του. 

2) Στην πάνω πλευρά του φρεατίου προσαρμογής «ταυ», θα τοποθετείται πλαστικός σωλήνας P.V.C  6 ατμ. 

Διατομής Φ200 χιλ. κατακόρυφος, στερεωμένος έτσι ώστε να μην ολισθαίνει εντός του φρεατίου. Ο σωλήνας 

αυτός θα έχει μήκος ανάλογο με το αιτούμενο βάθος εξόδου του ακινήτου και όχι πάντως μικρότερο από 0,75 

μ. και θα συμπιέζεται καλά προς αποφυγή καθίζησης. Στην πάνω πλευρά του, η οποία θα απέχει από την επιφάνεια 

του πεζοδρομίου 15 εκ. περίπου, θα τεθεί τάπα συγκράτησης οσμών από τα ακάθαρτα. 

3) Η κεφαλή με το πώμα του κατακόρυφουσωλήνα Φ200 χιλ., θα καλυφθεί με προκατασκευασμένο τυποποιημένο 

φρεάτιο από άοπλο σκυρόδεμα Β160 και με χυτοσιδηρό καπάκι με την ένδειξη “ΕΥΔΑΠ” το οποίο θα εδράζεται 

περιμετρικά σε στρώση μπετόν πάχους 0,10 μ. για να εξασφαλίζεται η σταθερότητά του σε σχέση με την στάθμη 

του πεζοδρομίου. 

Στην τιμή δαπάνης του παρόντος πλαστικού φρεατίου προσαρμογής “ταυ” περιλαμβάνονατι όλα τα αναγκαία 

μικροϋλικά στήριξης, στερέωσης, στεγάνωσης, η αξία και η προμήθεια των τυχόν απαιτούμενων συνδέσμων και 

του σωλήνα Φ200 χιλ. σε όποιο μήκος απαιτηθεί και οποιαδήποτε άλλα υλικά ή εργασία που απαιτείται για 

την πλήρη και έντεχνη σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΕΥΔΑΠ κατασκευή του φρεατίου προσαρμογής, καθώς 

επίσης η εκσκαφή, οι παντός είδους επιχώσεις, η εργασία προσαρμογής, η τοποθέτηση συνδέσμων και του σωλήνα 

και τέλος η αποκατάσταση του πεζοδρομίου με τα ίδια υλικά της πρότερης κατάστασης. 

Η θέση του φρεατίου θα καθορίζεται από την Υπηρεσία (σύμφωνα με την αιτούμενη θέση από τον ιδιοκτήτη 

του ακινήτου), θα είναι δε κοντά στην ρυμοτομική του γραμμή (όταν αυτό έχει πρασιά) ή αμέσως έξω από 

αυτήν. 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία φρεατίου προσαρμογής ανά τεμάχιο 

 

 

 λ1                                                                                                                                                             

 

 λ2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 95,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε 

A.T. : 17 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.40.ΣΧ Διάνοιξη οπής για τη σύνδεση σωλήνα αποχέτευσης Φ200 & Φ250 με υπάρχον φρεάτιο 
επίσκεψης 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Διάνοιξη οπής επί υπάρχοντος φρεατίου επίσκεψης, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση 

απαιτείται για την σύνδεση σωλήνα αγωγού αποχέτευσης. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα 

υλικά, η εργασία μόρφωσης των παρειών και η συσσώρευση των αχρήστων προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως.  
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m2 σε στοιχεία σκυροδέματος πάχους 

έως 0,25 m.  

 λ1                                                         

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,00 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ 

A.T. : 18 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, με χρήση 

ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται 

το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, τιμολογούνται ως 

"Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 19 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ02.3 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132 

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση αποξεστικού μηχανήματος 

(φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά 

τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος 

 

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις προβλεπόμενες από την μελέτη 

θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

 

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση 

 

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού 

 

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης 

 

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.                

 

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής - φρεζαρίσματος υφιστάμενου 

οδοστρώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,85 

(Ολογράφως) : ένα και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 20 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3111Β 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
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- 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. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. 

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      4  x 0,21 =    0,84 

Συνολικό κόστος άρθρου 1,94 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,94 

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 21 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ02.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β 

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά", 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. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. 

ΕΥΡΩ : 1,20 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      4  x 0,21 =    0,84 

Συνολικό κόστος άρθρου 2,04 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,04 

(Ολογράφως) : δύο και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 22 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β29.3.1ΣΧ Αντιολισθηρή στρώση από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532 

        Για ένα τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας αντιολισθηρού τάπητα, διαστρωμένου μετά την αποξήλωση του 

υπάρχοντος οδοστρώματος, δηλαδή: 

         

      • Θα διαστρωθεί αρχικά σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 και πάχους 0,06 - 0,08 m και θα τοποθετηθεί 

πλέγμα S500 τύπου Τ92, εντός του σκυροδέματος. 

      • Στην πάνω πλευρά του νέου σκυροδέματος θα γίνει διάστρωση μίγματος σμύριδας ή αντίστοιχης 

σκληρότητας πετρώματος και τσιμέντου, σε αναλογία 6 kgr σκληρού πετρώματος και 4 kgr ξηρού τσιμέντου 

ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας οδοστρώματος. Το σκληρό πέτρωμα που θα χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να έχει 

κατάλληλη κοκκομετρική σύνθεση και δείκτη αντίστασης στη στίλβωση PSV 50 τουλάχιστον, δείκτη αντίστασης 

σε απότριψη AAV έως 3,5 και φθορά σε τριβή και κρούση έως 20% κατά Los Angeles. Ιδιαίτερη προσοχή θα 

πρέπει να δοθεί στην καλή διασπορά του μίγματος, ώστε να διαστρωθεί ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια 

εφαρμογής. 

      • Μετά την επίπαση του μίγματος, θα γίνει επιφανειακή ανάδευση και λείανση με ειδικό μηχάνημα 

(ελικόπτερο), ώστε οι κόκκοι του σκληρού αδρανούς να παραμείνουν στην επιφάνεια. Κατόπιν διαβροχή της 

επιφάνειας με νερό, ώστε να επιτευχθεί εμποτισμός του μίγματος και τέλος, μετά την ολοκλήρωση της εργασίας 

και τη σκλήρυνση του σκυροδέματος, θα γίνει διαβροχή με ειδική σφραγιστική, διεισδυτική ρητίνη, με σκοπό 

την ενίσχυση της επιφάνειας, τη στεγανότητα και την πλήρη συγκόλληση των κόκκων δασποράς. 
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       Στην τιμή περιλαμβάνονται και η δαπάνη για τη σήμανση του έργου, ημέρα και νύχτα και η δυσκολία 

κατασκευής λόγω των μεγάλων διαμήκων κλίσεων. 

         

       Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αντιολισθηρής στρώσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 23 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β51 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής πλάτους 0,15 m και 

ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα 

παρασκευάζονται σε βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους 

επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

 

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

οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην του σκυροδέματος της βάσης 

έδρασης, 

 

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

και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των 

κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας 

C8/10, ο εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 άμμου. 

 

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

ιδιαιτέρως. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,60 

 (Ολογράφως) 
: 
εννέα και εξήντα λεπτά 

Γαλάτσι        Νοέμβριος 2020 Γαλάτσι        Νοέμβριος 2020 Γαλάτσι         Νοέμβριος 2020 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΕΛΕΧΘΗΚΕ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Η ΑΝ/ΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ.ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗ  ΑΝΝΑ 
ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΖΗΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
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