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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν13.10.01.02 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου Ονομαστικής 
πίεσης 10 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας 
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης 
από κορμό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, 
μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο 
χάλυβα. 
 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 343,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα τρία 

A.T. : Α01 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν2.02.01 Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής ΑΕΚΚ 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6070 

Διαχείριση προϊόντων εκσκαφής κατασκευών και κατεδαφίσεων από Εταιρεία 
ανακύκλωσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010). Με το 
άρθρο αυτό αποζημιώνεται η διαχείριση πάσης φύσεως υλικών εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων (γαιώδη, σκυροδέματα, ασφαλτικά κ.τ.λ.) που θα προκύψουν κατά την 
κατασκευή του έργου. 
 
Ο τρόπος επιμέτρησης θα γίνεται σε κυβικά μέτρα (m3), με βάση τις γραμμές 
πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα και 
το βάθος του ορύγματος. 
 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται μόνο εφόσον προσκομίζει τα αντίστοιχα 
παραστατικά προσκόμισης των υλικών στο χώρο διάθεσης. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,20 

(Ολογράφως) : έξι και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α02 
  

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". 
 
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 
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της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α03 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01 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 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". 
 
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 
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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 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. ΕΥΡΩ : 7,30 + ΜΤΦ 

Συνολικό κόστος άρθρου 13,00 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,00 

(Ολογράφως) : δέκα τρία 

A.T. : Α04 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.02.02 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. Πα βάθος 
ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.2 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
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 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. 
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ΕΥΡΩ : 10,50 + ΜΤΦ 

Συνολικό κόστος άρθρου 16,20 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,20 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α05 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.02.01 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 
 

   

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 
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 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

     

Σελίδα 11 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

ΕΥΡΩ : 25,50 + ΜΤΦ 

Συνολικό κόστος άρθρου 31,20 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,20 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Α06 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.02.02 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 4,01 έως 6,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.2 

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 
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 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. 

     

Σελίδα 12 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

ΕΥΡΩ : 28,00 + ΜΤΦ 

Συνολικό κόστος άρθρου 33,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,70 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α07 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 
υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού 
κατά μήκος του σκάμματος. 
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 
περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού 
και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των 
αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : Α08 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν3.15.01 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε εδάφη εκτός από βραχώδη 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6065 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών 
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων 
περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών. 
 
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην 
μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου 
όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με 
τα προϊόντα της εκσκαφής με απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση 
μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση 
με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή 
εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός 
των προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 
 
Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,60 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά 

     

Σελίδα 13 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : Α09 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν3.15.02 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε βαχώδη εδάφη 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6065 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών 
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων 
περιοχών και εκτός καταστρώματος οδών. 
 
Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην 
μελέτη τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία 
άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου 
όγκου του ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με 
τα προϊόντα της εκσκαφής με  απαιτήσεις συμπύκνωσης, με χρήση 
μηχανικών μέσων. Περιλαμβάνεται η διάστρωση των προϊόντων, η ελαφρά συμπύκνωση 
με διελεύσεις του μηχανήματος διάστρωσης (φορτωτή ή προωθητή) ή χρήση συμπυκνωτή 
εδαφών και η διαμόρφωση και εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
 
Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός 
των προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 
 
Σε βαχώδη εδάφη 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,60 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : Α10 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 

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 ΕΤΕΠ02-04-00-00 "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. 
ΕΥΡΩ : 2,00 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30,0 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      30,0 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 7,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,70 

(Ολογράφως) : επτά και εβδομήντα λεπτά 

     

Σελίδα 14 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : Α11 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.18.01 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 
(μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6055 

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος που απαιτεί την χρήση κρουστικού 
εξοπλισμού (αεροσφυρών ή υδραυλικής σφύρας) ή/και χρήση εκρηκτικών υλών, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ  02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών 
έργων". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση 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). 
 
Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον με κρουστικό εξοπλισμό) 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 
ΕΥΡΩ : 25,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30,0 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      30,0 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 30,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,70 

(Ολογράφως) : τριάντα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α12 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.07 Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά 
   

Κωδικοί αναθεώρησης: 75% ΥΔΡ 6251 
25% ΥΔΡ 6253 

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή 
χειμάρου, μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος 
και μέσο πάχος που προβλέπονται από την μελέτη. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση. 
- Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών 
επιφανειακών στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και 
- Η συμπύκνωση της σκάφης με οδοστρωτήρα 
- Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η 
συμπύκνωση της στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 
 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος 
διάστρωσης που προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του 
προβλεπομένου από την μελέτη πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο 
πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για 
την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης πλαστικότητας, μετά από 
αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 
ΕΥΡΩ : 6,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30,0 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      30,0 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 11,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,70 

(Ολογράφως) : έντεκα και εβδομήντα λεπτά 

     

Σελίδα 15 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : Α13 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους 
έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
 
 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης 
 
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
 
 
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, 
συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 
 
 
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής 
στρώσης 
 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 
καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός 
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες 
θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου 
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των 
ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής: 
 
 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : Α14 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30,0 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      30,0 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 10,20 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,20 

(Ολογράφως) : δέκα και είκοσι λεπτά 

     

Σελίδα 16 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

A.T. : Α15 
  

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): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α16 
  

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 
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 : 11,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30,0 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      30,0 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 16,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,70 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α17 
  

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" 

Σελίδα 17 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

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 : 11,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30,0 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      30,0 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 16,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,70 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α18 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.09.02 Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά υλικά λατομείου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη 
υλικά κατά στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης 
σύμφωνα με την μελέτη του έργου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από 
οποιαδήποτε απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή 
τους με χρήση καταλλήλου μηχανικού εξοπλισμού. 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστά υλικά λατομείου 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 
ΕΥΡΩ : 10,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30,0 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      30,0 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 15,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Α19 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.2 Κατασκευή φατνών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2312 

Κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής 
ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 
"Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)". 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 
 
- η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 
 
- η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 
 
- η σύνθεση των φατνών, 
 
- η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 
 
- η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς 
 
- η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους. 

Σελίδα 18 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

 
Η προμήθεια των υλικών κατασκευής των συρματοκιβωτιων και η λιθορριπή πλήρωσης αυτών 
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων ή 
σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

A.T. : Α20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.1.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2311 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, 
με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, διπλής πλέξης, σε ρόλους, για την 
κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, 
θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 
"Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)". 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης, 
διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου 
σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των 
φατνών) και του γαλβανισμένου σύρματος ενίσχυσης των ακμών κατά τις επιμήκεις πλευρές των 
φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ' αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών), 
 
 
- η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές. 
 
Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το οποίο 
κατασκευάζεται το πλέγμα. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.4.1 Προμήθεια προκατασκευασμενων στρωμνών τύπου Reno με απλό γαλβάνισμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2311 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου προκατασκευασμένων στρωμνών τύπου Reno matresses, από 
γαλβανισμένο συρματόπλεγμα διπλής πλέξης για την εκτέλεση έργων διευθέτησης ροής ρεμάτων, 
θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 
"Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)". 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η δαπάνη προμήθειας των προκατασκευασμένων στρωμνών από χαλύβδινο σύρμα διπλής πλέξης, 
γαλβανισμένο κατά ΕΛΟΤ EN10244-2, με ελάχιστη ανάλωση υλικού επίστρωσης τουλάχιστον 250 gr/m2, Φ 
2,20 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 6x8 cm, με γαλβανισμένο σύρμα ραφής Φ 2,20 mm 
και γαλβανισμένο σύρμα ενίσχυσης επιμήκων ακμών Φ 2,70 mm. 
 
 
- η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές. 
 
Στρωμνές τύπου RENO με απλό γαλβάνισμα. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο προκατασκευασμένης στρώμνης τύπου RENO, με βάση τους πίνακες ονομαστικών 
βαρών του εργοστασίου κατασκευής. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,15 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα πέντε λεπτά 
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A.T. : Α22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β65.3 Πλήρωση φατνών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2313 

Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή λίθους 
λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων αλλά 
μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-02-01-00 "Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών 
και επιχωμάτων (Serasanetti)". 
 
 
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 
 
- σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, 
 
- η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική 
υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής. 
 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων. 

ΕΥΡΩ : 15,80 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30,0 (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      30,0 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 21,50 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,50 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : Α23 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 6.01.01.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 
βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6107 

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: 
 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 
Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ. Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : Α24 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 6.01.01.03 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 
βενζινοκίνητα. Ισχύος 2,0 έως 5,0 HP 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6108 

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: 
 
Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 
Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ. Ευρώ (Αριθμητικά): 5,40 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα λεπτά 

A.T. : Α25 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Ν7.06.01 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα η οποία δεν υλοποιείται 
ταυτόχρονα με την εκσκαφή 
 Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6103 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων 
πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης 
φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα 
ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή 
την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή κατά την αντιστήριξη με 
μεταλλικά πετασματα τα οποία καταβιβάζονται μετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής του ορύγματος. 
 
 
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 καταβίβαση των πετασμάτων στο όρυγμα. 
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 
δ. Η σταδιακή ή μη, 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. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,57 

(Ολογράφως) : εννέα και πενήντα επτά λεπτά 

A.T. : Α26 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν7.06.02 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα, με σύστημα μεταλλικών 
αμφιπλεύρων πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης, ενδεικτικού τύπου KRINGS ή 
αναλόγου, της απαιτούμενης φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων 
γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας 
αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου ή την μελέτη 
εφαρμογής του Αναδόχου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η προσκόμιση, η χρήση,  οι μετακινήσεις από θέση και η αποκόμιση του 
εξοπλισμού, με τις απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π. 
β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των 
πετασμάτων στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη 
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων. 
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος 
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους 
 
Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αμφιπλεύρων 
πετασμάτων αντιστήριξης (με 1,00 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: 
1) Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του έργου. 
2) Το παρόν άρθρο θα χρησιμοποιηθεί σε βάθη μεγαλύτερα των 3,00m μετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας. 
 
Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 33,60 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και εξήντα λεπτά 

A.T. : Α27 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.03 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6103 

Με το παρόν άρθρο τιμολογείται η χρήση μόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης 
φύσεως συνδέσμων, εξαρτημάτων και χαλυβδίνων προφίλ που έχουν προσκομισθεί στο 
έργο για την εκτέλεση των προβλεπομένων εργασιών, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 11-02-02-00 "Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες", ανεξαρτήτως 
του αριθμού χρήσεών τους στο έργο. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και 
των συναφών εξαρτημάτων, η μεταφορά επί τόπου του έργου, η προσωρινή 
αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, οι πάσης φύσεως φθορές, η απώλεια 
πασσαλοσανίδων λόγω αναπιτυχούς έμπηξης ή αδυναμίας εξόλκυσης, καθώς και η 
φόρτωση και μεταφορά του υλικού στις αποθήκες του ιδιοκτήτη, μετά την 
ολοκλήρωση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εμπηχθεί 
ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτημάτων τους, σύμφωνα με το άρθρο 7.04 
των ΝΕΤ ΥΔΡ. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,26 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι λεπτά 
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A.T. : Α28 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.04 Εμπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6104 

Κατασκευή πετάσματος αντιστήριξης με χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν 
προσκομισθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 
"Αντιστηρίξεις με μεταλλικές πασσαλοσανίδες". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκομισθεί επί τόπου του έργου 
(δεν συμπεριλασμβάνεται η προμήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους)στην θέση 
τοποθέτησης, η ανύψωση και στερέωσή τους με χρήση ικριωμάτων κλπ βοηθητικών 
κατασκευών και η έμπηξή τους με κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρμοσμένη σε 
εκσκαφέα με δικτυωτή μπούμα ή αναλογο πασσαλοεμπήκτη. 
β. Η προσκόμιση στο εργοτάξιο του πασσαλοεμπήκτη, οι μετακινήσεις του και η 
αποκόμισή του μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
γ. Η διαμόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται 
δ. Η τοποθέτηση χαλυβδίνων προφίλ ακαμψίας και κατανομής φορτίων και κοχλιωτών 
συνδέσμων (μπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εάν προβλέπονται) 
ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εμφάνισαν στρέβλωση 
κατά την έμπηξη 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας πετάσματος πασσαλοσανίδων 
επιμετρούμενης με προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,80 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Α29 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 7.05 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6105 

Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η χρήση του απαιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και μέσων 
β. Η διάλυση των ικριωμάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών κατασκευών 
γ. Η συγκέντρωση και στοίβαση των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συναφών 
εξαρτημάτων προς επαναχρησιμοποίηση στο έργο ή μεταφορά τους εκτός αυτού. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πετάσματος πασσαλοσανίδων που εξολκούνται. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40 

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά 

A.T. : Β01 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : Β03 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του 
σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου. 
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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): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : Β04 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6331 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των 
προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη 
κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεμία περίπτωση 
επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 
 
Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
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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 C30/37. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : Β05 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Α\Ν9.10.08 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος για 
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C35/45. 
 Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6331 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης. 
 
Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΥΔΡ. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέματος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα, ή η προμήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών 
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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 C35/45. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 117,00 

(Ολογράφως) : εκατόν δέκα επτά 

A.T. : Β08 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 35.01.02 Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά 
m3 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3502 

Κατασκευή στρώσεων από κισηρόδεμα, σε oποιαδήποτε θέση του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασιών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάμιξη 
(χειρωνακτικά ή με αναμικτήρα σκυροδέματος), η διάστρωση στις προβλεπόμενες από την μελέτη 
θέσεις, η συμπύκνωση και η διαμόρφωση της άνω στάθμης. 
 
 
Με κισηρόδεμα ενισχυμένο με 100 kg τσιμέντο ανά m3. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : Β10 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : Β11 
  

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

Κωδικοί αναθεώρησης: 50% ΥΔΡ 6329 
50% ΥΔΡ 6311 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε 
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του 
ορύγματος, καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η 
μεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση 
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
- οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης 
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου 
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με  ασφαλτική επάλειψη 
- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, ειδικά 
τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 
 
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα 
οδού ή πεζοδρόμιο) 
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 
 
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή 
δικλίδα απομόνωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 2.00x1.50 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. Ευρώ (Αριθμητικά): 2.300,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια 
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A.T. : Β12 
  

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

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7901 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Β13 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.22 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7122 

Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου, πάχους 2,5 
cm, εις τρείς στρώσεις, επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη έδαφος, και 
σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : Β14 
  

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

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.1 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50 

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 

A.T. : Β15 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.30 Στεγάνωση αρμών με διογκούμενη ταινία μπεντονίτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6373 

Στεγάνωση αρμών διακοπής σκυροδέτησης (κατασκευαστικοί αρμοί), επιφανειών μετάξύ 
νέων και παλαιών σκυροδεμάτων και διακένου οπών διέλευσης σωλήνων μέσα από 
στοιχεία σκυροδέματος με διογκούμενες υδροφραγές αποτελούμενες από μίγμα 
μποντονίτη με εύκαμπτη εξωτερική επικάλυψη από υφαντό γεωύφασμα, ή παρεμφερές 
περίβλημα. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση της στεγανωτικής 
ταινίας και η τοποθέτησή της σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, στις θέσεις 
που προβλέπονται από την μελέτη. 
 
Επισημαίνεταιι ότι τα waterstops μπεντονίτη δεν προσφέρονται ως λύση στεγάνωσης 
αρμών συστολοδιαστολής. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο ταινίας (μμ), χωρίς επιμέτρηση των κατά μήκος ματίσεων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : Β16 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.04.01 Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο 
χάλυβα, πλάτους 20-25 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311 

Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα κατηγορίας AISI 316L (χαμηλής 
περιεκτικότητας σε άνθρακα), πάχους 0,8 - 1,0 mm, σε κατασκευές από σκυρόδεμα 
που εκτίθενται σε δραστικά χημικά ή υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με τα σχέδια 
λεπτομερειών της εγκεκριμένης μελέτης. 
 
Περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά των ταινιών κλπ αναλωσίμων επί τόπου, 
τα μέσα στερέωσης των ταινιών, η διαμόρφωση του προφιλ των ταινιών με 
στραντζάρισμα (όταν προβλέπεται από την μελέτη), τα ειδικά τεμάχια 
εργοστασιακής προέλευσης, η τοποθέτηση και στερέωση των ταινιών στις 
προβλεπόμενες θέσεις, τα ικριώματα ή λοιπά μέσα (π.χ. καλαθοφόρο όχημα) που 
απαιτούνται για την προσέγγιση στην θέση τοποθέτησης, οι συγκολλήσεις με λεπτό 
ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο με την μέθοδο TIG ή ΜΙG, καθώς και οι απομειώσεις των 
ταινιών. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για εσωτερική (εντός της διατομής του 
σκυροδέματος), όσο και  εξωτερική (επί της επιφανείας) τοποθέτηση των ταινιών, 
σε οποιαδήποτε θέση του έργου. 
 
Στεγανωτικές ταινίες από ανοξείδωτο χάλυβα, πλάτους 20-25 cm 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο ανοξείδωτης ταινίας στεγανοποίησης, πλήρως τοποθετημένης. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : Β17 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Ν\10.07.01 Εύκαμπτες πλάκες πλήρωσης αρμών πάχους πάχους 50 mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΥΕ 6370 

Προμήθεια και τοποθέτηση ευκάμπτων πλακών πλήρωσης διακένου αρμών, ενδεικτικού 
τύπου Flexcell ή αναλόγου, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της 
μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-05-02-03 "Πλήρωση διακένου αρμών κατασκευών από 
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σκυρόδεμα". 
 
Περιλαμβάνεται η κοπή των φύλλων στις απαιτούμενες διαστάσεις, η στερέωση των 
λωρίδων την παρειά του αρμού για να μην μετακινηθούν κατά την σκυροδέτηση και η 
απόξεση επιφανειακής στοιβάδας σε βάθος 20-25 mm με χρήση καταλλήλων εργαλείων, 
μετά την σκλήρυνση του σκυροδέματος , για την εφαρμογή της μαστίχης σφράγισης 
του αρμού. 
 
Επιμέτρηση σε τετραγωνικά μέτρα με βάση τις θεωρητικές διαστάσεις των σχεδίων 
λεπτομερειών (περιλαμβάνονται ανηγμέμες οι απομειώσεις και φθορές του υλικού). 
 
Σε περίπτωση εφαρμογής πλακών διαφορετικού πάχους, η παρούσα τιμή μονάδας 
προσαρμόζεται αναλογικά με το πάχος. 
 
πάχους 50 mm 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : Β18 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.10.02 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Στεγανοποιητική 
επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6401 

Επαλείψεις/επιστρώσεις επιφανειών από σκυρόδεμα για την αποφυγή διαρροών και την 
προστασία της κατασκευής από την διείσδυση υγρασίας με την εφαρμογή των Αρχών 
και Μεθόδων που καθορίζονται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9 (υδροφοβικός 
εμποτισμός, επιστρώσεις), σύμφωνα με την μελέτη, με χρήση υλικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-2 που φέρουν σήμανση CE. 
 
Στα υποάρθρα του παρόντος περιλαμβάνεται η προμήθια των υλικών, ο επιμελής 
καθαρισμός της επιφανείας  του σκυροδέματος από ρύπους και χαλαρά υλικά και η 
εφαρμογή των υλικών σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 
Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) περαιωμένης εργασίας 
Ευρώ (Αριθμητικά): 16,00 

(Ολογράφως) : δέκα έξι 

A.T. : Β19 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.05.01 Γεωϋφασμα προστασίας στεγανοποιητικής μεμβράνης (τοποθετούμενο υπό την μεμβράνη) 
Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση και συρραφή με μεταλλικούς συνδετήρες γεωυφάσματος 
μή υφαντού από ίνες πολυπροπυλενίου για την προστασία της στεγανοποιητικής μεμβράνης. 
 
 
Γεωύφασμα μή υφαντό, των 200 gr/m2. 
 
Τιμή ανά μέτρο τετραγωνικό (m2), μη συμπεριλαμβανομένων των επικαλύψεων. Ευρώ (Αριθμητικά): 1,60 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα λεπτά 

A.T. : Β20 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 47.01.02 Τοιχοδομές με τσιμεντοπλίνθους 19x19x39 cm με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg 
τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4702 

Toιχοδομές πάχους 19 cm με διάκενους τσιμεντοπλίνθους διαστάσεων 39x19x19 cm Συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια όλων των απαιτουμένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού 
ανάμιξης και τροφοδοσίας του κονιάματος, οι πλάγιες μεταφορές, τα ικριώματα, η 
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απομείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείμματα 
κονιαμάτων και τσιμεντοπλίνθων. 
 
 
Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : Β21 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.66.01 Στέγη ξύλινη για επιστέγαση με γαλλικά κλπ κεραμίδια ή τεχνητές πλάκες ανοίγματος έως 
6,00 m 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5266 

Στέγη ξύλινη για επιστέγαση κεραμίδια γαλλικά ή ρωμαϊκά κλπ (εκτός από 
βυζαντινά) ή τεχνητές πλάκες επίπεδες ή κυματοειδείς, σύμφωνα με την στατική 
μελέτη, μονοκλινής ή πολυκλινής, οποιασδήποτε κάτοψης και σε οποιοδήποτε ύψος 
από το έδαφος, με δοκίδες (απλούς αμείβοντες) ή ζευκτά απλής μορφής, με 
τεγίδες, διαδοκίδες, στρωτήρες, κορυφοδοκούς, κατά μήκος και με εγκάρσιους, 
συνδέσμους ζευκτών, όλα από δομική ξυλεία πελεκητή, κατηγορίας κατ’ ελάχιστον 
C22 - 10E κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 338, με επιτεγίδες 4x6 cm, χωρίς σανίδωμα, με σιδηρούς 
συνδέσμους (τζινέτια, αγκάλες ανάρτησης ελκυστήρων κ.λ.π.) και γενικά με υλικά, 
μικροϋλικά και ικριώματα επί τόπου καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και πάσης φύσεως 
μέσα και μέτρα προστασίας. Η επικάλυψη με κεραμίδια τιμολογείται με τα άρθρα 
της ενότητας 72.των ΝΕΤ ΟΙΚ. 
 
Στην περίπτωση αύξησης της διατομής ή μείωσης της απόστασης των επιτεγίδων, η 
επιπλέον ποσότητα αυτών τιμολογείται με το άρθρο 52.79. Στη περίπτωση αύξησης 
του πάχους του σανιδώματος, η τιμή αναπροσαρμόζεται με βάση το άρθρο 52.80. 
 
Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) οριζοντίας προβολής. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : Β22 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 52.80.03 Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5283 

Σανίδωμα στέγης σε υπάρχουσα τεγίδωση, με τα υλικά και μικροϋλικά, τα ικριώματα 
και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Σανίδωμα στέγης με τάβλες πάχους 2,5 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β23 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.24 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6224 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών θυρών δίφυλλων ή μονόφυλλων με ή χωρίς 
φεγγίτες, θυρίδες ή περσίδες ανοιγόμενες ή μη με θυρόφυλλα από ένα ή δύο φύλλα 
λαμαρίνας μαύρης πάχους 1,2 mm και με ενδιάμεσες νευρώσεις καθώς και με 
σταθερούς ή κινητούς φεγγίτες και κάσσα από σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, 
με αρμοκάλυπτρα, πηχάκια στερέωσης υαλοπινάκων και γενικά λαμαρίνα μαύρη, 
σιδηροσωλήνες ορθογωνικής διατομής, σιδηρογωνιές, σιδηρές ράβδοι υλικά σύνδεσης 
τοποθετήσεως και λειτουργίας, κλειδαριά ασφαλείας (τύπου YALE ή παρεμφερούς) 
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και χειρολαβές από λευκό μέταλλο,  σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 "Σιδηρά 
κουφώματα". 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : Β24 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 62.30 Σιδηρές θυρίδες εξαερισμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6230 

Κατασκευή θυρίδων εξαερισμού, αποτελουμένων από κάσσα και περσίδες από 
στραντζαριστή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, δηλαδή λαμαρίνα ψυχρής εξέλασης, υλικά 
σύνδεσης και τοποθέτησης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-02-00 
"Σιδηρά κουφώματα". 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Β25 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : Β26 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.11 Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 

Επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου, πλήρης με τους απαιτούμενους 
ημικεράμους και τους ειδικούς κορυφοκεράμους, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-05-01-00 "Επικεραμώσεις στεγών". 
 
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτουμένων τύπων κεραμιδιών, ήλων, 
σύρματος γαλβανισμένου και τσιμεντοκονιάματος των 450 kg επί τόπου, τα 
ικριώματα και η εργασία τοποθετήσεως και προσδέσεως όλων των κεραμιδιών με 
σύρμα καθώς και η κολυμβητή τοποθέτηση των ακροκεράμων και των κορυφοκεράμων. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 
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A.T. : Β27 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 
σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 
συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Β28 
  

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.10 Επίστρωση με ελαστομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912 

Επίστρωση με ελαφρά ελαστομερή ασφαλτική μεμβράνη βάρους 0,5 kg/m2, 
υδρατμοπερατή, ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, με πυρήνα από μή υφαντές 
ίνες πολυπροπυλενίου. 
 
Περιλαμβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδομή με καρφωτικό εργαλείο με χρήση 
πλατυκέφαλων καρφιών ή με διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της 
στρώσης κατά 20 cm και η προστασία των άκρων με αυτοκόλλητη ταινία, συμβατή με 
το υλικό. 
 
Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) καλυπτομένης επιφανείας (εργασία και υλικά). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Γ01 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 

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. 
 
Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 
 
Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή 
επιμέτρηση με ζύγιση) 
 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας 
ικανότητας. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Γ02 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.03 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6753 

Πρόμήθεια και τοποθέτηση σε φρεάτια πάσης φύσεως χυτοσιδηρών βαθμίδων (από φαιό 
χυτοσίδηρο ή χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη), σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 08-07-01-05 "Βαθμίδες φρεατίων". 

Σελίδα 35 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

Περιλαμβάνεται η πάκτωση στις οπές που έχουν αφεθεί κατά την σκυροδέτηση του 
φρεατίου ή σε οπές που διανοίγονται με δράπανο στα τοιχώματα του θαλάμου του 
φρεατίου, με τσιμεντοκονία ή εποξειδικό κονίαμα. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg), βάσει του πίνακα βαρών του προνηθευτή. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,10 

(Ολογράφως) : δύο και δέκα λεπτά 

A.T. : Γ03 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.05.02 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και 
την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751 

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και 
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025. 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των 
εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα 
καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν 
μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και 
μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η 
οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09). 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή: 
 
(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και 
λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη. 
 
(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων 
(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών 
παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων. 
 
Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β), 
καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται 
στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου. 
 
Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της 
προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα 
επιμέρους άρθρα. 
 
Κατασκευές με περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία. 
 
Το άρθρο έχει εφαρμογή στις κοχλιωτές κατασκευές, και γενικά κατασκευές που απαιτούν διάτρηση ή 
στραντζάρισμα. 
 
Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,20 E/kg 
. 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή αναλυτικών 
υπολογισμών του βάρους. 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : Γ04 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.11 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6810 

Κατασκευή κιγκλιδώματος υδραυλικών έργων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με 
ραφή και σπείρωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη 
ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm (σπείρωμα, thread size = 1 ½ ’’, dεξ 
= 48,3 mm, πάχος τοιχώματος 2,9 mm), και αντίστοιχα γαλβανισμένα κοχλιωτά 
ειδικά τεμάχια (γωνιές, σταυρούς και ταυ), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών 
της μελέτης. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων 
(δύο οριζόντιοι σωλήνες και ορθοστάτες), των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και των 
κοχλιωτών πελματων έδρασης (με προανοιγμένες οπές για την διέλευση των αγκυρίων 
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στερέωσης), η κοπή των σωλήνων στα απαιτούμενα μήκη, η διάνοιξη σπειρωμάτων, η 
συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος και η στερέωσή του επί κατασκευών από σκυρόδεμα 
με χρήση τυποποιημένων βυσμάτων διαστελλομένης κεφαλής (διάνοιξη οπών στο 
σκυρόδεμα, προμήθεια και εφαρμογή των βυσμάτων). 
 
Περιλαμβάνεται επίσης η βαφή του κιγκλιδώματος (εφαρμογή ασταριού καταλλήλου για 
γαλβανισμένες επιφάνειες, π.χ. wash primer και δύο στρώσεων βαφής βάσεως 
αλκυδικής σιλικόνης). 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εφκατεστημένου και βαμμένου κιγκλιδώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : Γ05 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.09 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ΡΝ 10 atm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.2 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (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. 
 
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. 
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Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης 
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 
Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. Ευρώ (Αριθμητικά): 14,70 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : Γ06 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.12 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 
Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ΡΝ 10 atm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.5 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (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. 
 
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. 
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δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης 
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
 
Ονομ. διαμέτρου DN 225 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 10 atm. Ευρώ (Αριθμητικά): 29,40 

(Ολογράφως) : είκοσι εννέα και σαράντα λεπτά 

A.T. : Γ07 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης 
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 

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 200 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 
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A.T. : Γ08 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.06 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης 
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.4 

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 315 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 22,10 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και δέκα λεπτά 

A.T. : Γ09 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.07 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης 
από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.5 

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 
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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 355 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 26,80 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : Γ10 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.01.22 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 εσωτερική 
διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.6 

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969. 
 
Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring 
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής 
τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = 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. 
 
 
 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική           διάμετρο (DN/ID) 
 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 400 mm 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο 

A.T. : Γ11 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.01.23 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 εσωτερική 
διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7 

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. 
 
 
 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική           διάμετρο (DN/ID) 
 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 500 mm 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθμητικά): 48,00 

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ 

A.T. : Γ12 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.01.24 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου 
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική 
διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7 

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. 
 
 
 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική           διάμετρο (DN/ID) 
 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθμητικά): 74,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τέσσερα 
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A.T. : Γ13 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.30.01.25 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 εσωτερική 
διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7 

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. 
 
 
 
Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική           διάμετρο (DN/ID) 
 
Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm 
 
Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω. Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : Γ14 
  

Άρθρο : ΥΔΡ Ν100.08 Πλαστικό πλέγμα από HDPE για σήμανση υπόγειων δικτύων Ο.Κ.Ω. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ  6740.1 

Συνθετικό πλέγμα σήμανσης και προστασίας υπόγειων καλωδίων και σωληνώσεων πλάτους 30cm. Το χρώμα 
του πλέγματος υποδεικνύει τον τύπο του υποκείμενου αγωγού ως εξής: κόκκινο για καλώδια 
ηλεκτρικού ρεύματος, πορτοκαλί για καλώδια του ΟΤΕ, μπλε για σωληνώσεις νερού, κίτρινο για 
σωλήνες φωταερίου και καφέ για σωλήνες αποχέτευσης. 
 
 
 
 
 
Υπολογίζεται ανά μέτρο μήκους αγωγού. 
(μμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50 

(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 

A.T. : Γ15 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.15.03 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) Με σωλήνες DN 150 
mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623 

Σωληνώσεις πιέσεως με σωλήνες από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron), κατά το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 545, με απολήξεις τύπου κώδωνα ή φλαντζωτές, με 
εσωτερική επένδυση από τσιμεντοκονία και εξωτερική επίστρωση μεταλλικού 
ψευδαργύρου με προστατευτικό τελείωμα ενός από τους τύπους που αναφέρονται στο 
Παράρτημα D του Προτύπου. 
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Οι σωλήνες δικτύων υπό πίεση από ελατό χυτοσίδηρο κατηγοριοποιούνται με βάση την 
ονομαστική τους διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εσωτερική διάμετρο του σωλήνα) 
και την κλάση πιέσεως C (ταυτίζεται με την μέγιστη υδροστατική πίεση συνεχούς 
λειτουργίας PFA). 
 
Για τους σωλήνες απο ελατό χυτοσίδηρο κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 545, απαιτείται πιστοποίηση 
των χαρακτηριστικών που προδιαγράφονται στο Πρότυπο από διαπιστευμένο 
εργαστήριο σύμφωνα με τις ισχύουσες Κοινοτικές διατάξεις. 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των 
σωλήνων από ελατό χυτοσίδηρο με τους αναλογούντες δακτυλίους στεγάνωσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1, η προσωρινή αποθήκευση, οι πλάγιες μεταφορές, ο καταβιβασμός των 
σωλήνων εντός του ορύγματος, η σύνδεσή τους και η εκτέλεση ελέγχων στεγανότητας. 
 
Η εκσκαφή του ορύγματος, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων και τα ειδικά τεμάχια της 
σωληνογραμμής δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας και επιμετρώνται ιδιαίτερα 
με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 
Με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο αξονικού μήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισμό του μήκους των ειδικών 
τεμαχίων. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 42,00 

(Ολογράφως) : σαράντα δύο 

A.T. : Γ16 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.17.01 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής 
σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε 
ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική 
προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ 
ΕΝ 681-1 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6623 

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη, 
διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με πιστοποιητικά από 
κοινοποιημένο στην EE φορέα πιστοποίησης. 
 
 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, οι 
πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς 
γραφίτη (ductile iron). 
 
 
Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων (μονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής 
ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), μεγεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, με εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα 
πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) 
. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : Γ17 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.01 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 50 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής 
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : Γ18 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.02 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής 
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 126,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι έξι 

A.T. : Γ19 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.03.01.05 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής 
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
 
Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 315,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια δέκα πέντε 

A.T. : Γ21 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.11.01.06 Βαλβίδες αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας 
αντεπιστροφής με ομαλό κλείσιμο. 
 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδα. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 292,00 

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα δύο 

A.T. : Γ22 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 13.12.01.06 Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου Ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 150 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής 
βαλβίδας διπλού θαλάμου με δυνατότητα λειτουργίας, με την προσθήκη επιμέρους 
εξαρτημάτων, ως μειωτής πιέσεως ή αντιπληγματική βαλβίδα ή βαλβίδα ρύθμισης 
στάθμης. 
 
Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 
 
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Ονομαστικής πίεσης 16 atm. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 150 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3.340,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια σαράντα 

A.T. : Γ23 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν13.15.01.08 Χαλύβδινες εξαρμώσεις Ονομαστικής πίεσης ΡΝ 10 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση στην σωληνογραμμή ειδικού 
χαλυβδίνου τεμαχίου εξάρμωσης συσκευών (δικλίδων, βαλβίδων κλπ), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-05 "Τεμάχια εξάρμωσης συσκευών". 
 
Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες σύνδεσης, οι φλάντζες και τα 
παρεμβύσματα στεγάνωσης, 
 
Τα προσκομιζόμενα επί τόπου τεμάχια εξάρμωσης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
εργαστηρίου δοκιμών. 
 
Ονομαστικής πίεσης PN 10 at. 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) εγκατεστημένου στοιχείου εξάρμωσης. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 380,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια ογδόντα 

A.T. : Γ24 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν16.14.01 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 (Σημειώνεται ότι ώς περίγραμμα απαιτούμενης εκσκαφής 
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ορίζεται τετράγωνο πλευράς 3m, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.) 
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε 
απόσταση 
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με πλέγμα Τ 131. 

- Η διάστρωση του πυθμένα με άοπλο σκυρόδεμα C12/15. 

- 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) 
- 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): 1.250,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα 

A.T. : Γ25 
  

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν16.14.02 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,50 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 (Σημειώνεται ότι ώς περίγραμμα απαιτούμενης εκσκαφής 
ορίζεται τετράγωνο πλευράς 3,40m, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.) 
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε 
απόσταση 
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C16/20 οπλισμένο με πλέγμα Τ 131. 

- Η διάστρωση του πυθμένα με άοπλο σκυρόδεμα C12/15. 

- 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) 
- 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 1,50 m. 
 
Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά): 1.600,00 

(Ολογράφως) : χίλια εξακόσια  

A.T. : Δ01 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν10.10.50 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 50kVA 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) τριφασικού 
εναλλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, με κινητήρα Diesel, πλήρους 
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με την δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής. 
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
Η/Ζ με τον πίνακα μεταγωγής και τη αποθήκη καυσίμων καθώς και οι σωληνώσεις 
απαγωγής καυσαερίων. 
Τα Η/Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (τεχνικά 
εγχειρίδια, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14.500,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερεις χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : Δ02 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν10.10.10 Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 10kVA 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 58 

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) τριφασικού 
εναλλασσομένου ρεύματος, τάσεως 230/400 V, 50 Hz, με κινητήρα Diesel, πλήρες 
με την δεξαμενή καυσίμων και τον πίνακα αυτόματης μεταγωγής. 
Περιλαμβάνονται οι απαραίτητες σωληνώσεις και καλωδιώσεις για την σύνδεση του 
Η/Ζ με τον πίνακα μεταγωγής και την δεξαμενή καυσίμων καθώς και οι σωληνώσεις 
απαγωγής καυσαερίων. 
Τα Η/Ζ θα συνοδεύονται από πλήρη φάκελο τεχνικής τεκμηρίωσης (τεχνικά 
εγχειρίδια, διαγράμματα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
εγκατάστασης, ρύθμισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.200,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια 

A.T. : Δ03 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν100.36.32 Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, παροχής 24 l/sec και μανομετρικού ύψους 39m. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα για την άντληση βρόχινου νερού, λυμάτων με στερεά και ινώδη 
υλικά, ενεργού ιλύος, βιομηχανικής λάσπης, ακάθαρτου και διαβρωτικού νερού, επεξεργασμένων και 
ανεπεξέργαστων λυμάτων,παροχής 24 l/sec και μανομετρικού ύψους 39m, αποτελούμενο από την 
υποβρύχια αντλία και τον ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό ηλεκτροκινητήρα, βαθμού προστασίας ΙΡ68 
ισχύος 20kW και των παρελκομένων του, δηλαδή του ενσωματωμένου καλωδίου μήκους τουλάχιστον 10m, 
των διατάξεων στερέωσης στον πυθμένα του φρεατίου και διατάξεων ανύψωσης (συρματόσχοινα, ράβδοι, 
αλυσίδες, κλπ). Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση , τα μικροϋλικά σύνδεσης και 
στερέωσης, καθώς και την υδραυλική σύνδεση του αντλητικού συγκροτήματος και δοκιμών , παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 9.000,00 

(Ολογράφως) : εννέα χιλιάδες 

A.T. : Δ04 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν100.36.33 Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, παροχής 9 l/sec και μανομετρικού ύψους 21m. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα για την άντληση βρόχινου νερού, λυμάτων με στερεά και ινώδη 
υλικά, ενεργού ιλύος, βιομηχανικής λάσπης, ακάθαρτου και διαβρωτικού νερού, επεξεργασμένων και 
ανεπεξέργαστων λυμάτων,παροχής 9 l/sec και μανομετρικού ύψους 21m, αποτελούμενο από την 
υποβρύχια αντλία και τον ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό ηλεκτροκινητήρα, βαθμού προστασίας ΙΡ68 
ισχύος 4kW και των παρελκομένων του, δηλαδή του ενσωματωμένου καλωδίου μήκους τουλάχιστον 10m, 
των διατάξεων στερέωσης στον πυθμένα του φρεατίου και διατάξεων ανύψωσης (συρματόσχοινα, ράβδοι, 
αλυσίδες, κλπ). Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση , τα μικροϋλικά σύνδεσης και 
στερέωσης, καθώς και την υδραυλική σύνδεση του αντλητικού συγκροτήματος και δοκιμών , παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 

     

Σελίδα 48 από 58   



Τιμολόγιο μελέτης 
 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.000,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες 

A.T. : Δ05 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν100.36.34 Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, παροχής 12 l/sec και μανομετρικού ύψους 3,50m. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα για την άντληση βρόχινου νερού, λυμάτων με στερεά και ινώδη 
υλικά, ενεργού ιλύος, βιομηχανικής λάσπης, ακάθαρτου και διαβρωτικού νερού, επεξεργασμένων και 
ανεπεξέργαστων λυμάτων,παροχής 12 l/sec και μανομετρικού ύψους 3,50m, αποτελούμενο από την 
υποβρύχια αντλία και τον ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό ηλεκτροκινητήρα, βαθμού προστασίας ΙΡ68 
ισχύος 2kW και των παρελκομένων του, δηλαδή του ενσωματωμένου καλωδίου μήκους τουλάχιστον 10m, 
των διατάξεων στερέωσης στον πυθμένα του φρεατίου και διατάξεων ανύψωσης (συρματόσχοινα, ράβδοι, 
αλυσίδες, κλπ). Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση , τα μικροϋλικά σύνδεσης και 
στερέωσης, καθώς και την υδραυλική σύνδεση του αντλητικού συγκροτήματος και δοκιμών , παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : Δ06 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν100.36.35 Αντλητικό συγκρότημα λυμάτων, παροχής 5,50 l/sec και μανομετρικού ύψους 3,50m. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Ηλεκτροκίνητο αντλητικό συγκρότημα για την άντληση βρόχινου νερού, λυμάτων με στερεά και ινώδη 
υλικά, ενεργού ιλύος, βιομηχανικής λάσπης, ακάθαρτου και διαβρωτικού νερού, επεξεργασμένων και 
ανεπεξέργαστων λυμάτων,παροχής 5,50 l/sec και μανομετρικού ύψους 3,50m, αποτελούμενο από την 
υποβρύχια αντλία και τον ασύγχρονο, επαγωγικό, τριφασικό ηλεκτροκινητήρα, βαθμού προστασίας ΙΡ68 
ισχύος 2kW και των παρελκομένων του, δηλαδή του ενσωματωμένου καλωδίου μήκους τουλάχιστον 10m, 
των διατάξεων στερέωσης στον πυθμένα του φρεατίου και διατάξεων ανύψωσης (συρματόσχοινα, ράβδοι, 
αλυσίδες, κλπ). Για την προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση , τα μικροϋλικά σύνδεσης και 
στερέωσης, καθώς και την υδραυλική σύνδεση του αντλητικού συγκροτήματος και δοκιμών , παραδοτέο 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 3.500,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : Δ07 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9245.1 Σύστημα αυτοματισμού αντλιοστασίου με δεξαμενή καταθλίψεως ή διώρυγα τροφοδοτήσε 
ως με 1 κύρια και 1 εφεδρική αντλία 
 Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ Ν\9245.1 

Σύστημα   αυτοματισμού   αντλιοστασίου   με   δεξαμενή  καταθλίψεως  ή  διώρυγα 
τροφοδοτήσεως   αποτελούμενο  α)  από  πίνακα αυτοματισμού διαδοχικής εκκινήσεως 
και  στάσεως  των  αντλιών  του  αντλιοστασίου  β) διάταξη αντιλήψεως στάθμης με 
σύστημα  μετατροπής σε ηλεκτρικό μέγεθος, ηλεκτρικές επαφές γιά την εκκίνηση και 
στάση  των  αντλιών και όργανα ενδείξεως της στάθμης νερού στον πίνακα και γ) τη 
σύνδεση  του  πίνακα  αυτοματισμού  με τη διάταξη αντιλήψεως της στάθμης και των 
αυτομάτων  διακοπτών των αντλιών περιλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων οργάνων, 
υλικών  καλωδιώσεων  κλπ  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση,  εγκατάστση,  σύνδεση, 
δοκιμές,  υλικά  και  μικροϋλικά  και  εργασία  γιά  την  παράδοση  του πιό πάνω 
συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
Ν\9245.  1  Σύστημα αυτοματισμού όπως πιό πάνω με αντλίες διατηρήσεως 
της πιέσεως με  1   κύριες και  1   εφεδρικές αντλίες 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.040,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες σαράντα 
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A.T. : Δ08 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9896 Πλωτήρας στάθμης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 012 

Πλωτήρας στάθμης, με δύο ηλεκτρόδια ένδειξης. Δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση δύο 
ηλεκτροδίων και σύνδεση με το αντλιοστάσιο. 
 
 
(1 τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 188,90 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα οκτώ και ενενήντα λεπτά 

A.T. : Δ09 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8878.2.2 Ηλεκτρονικός διακόπτης ένδειξης  ροής (flow switch) 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 

Ηλεκτρονικός διακόπτης ένδειξης  ροής (flow switch)τοποθετημένος σε σωλήνα νερού δηλαδή 
διακόπτης με  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και σήμανσης των ακροδεκτών για παράδοση σε λειτουργία. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 160,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα 

A.T. : Δ10 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8878.2.3 Ακίδα ένδειξης στάθμης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 

Ακίδα ένδειξης στάθμης για τοποθέτηση με  λοιπά εξαρτήματα και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και σήμανσης των ακροδεκτών για παράδοση σε λειτουργία. 
 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 172,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα δύο 

A.T. : Δ11 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8878.2.4 Αισθητητήριο πίεσης νερού (pressure transmeter)με περιοχή μέτρησης 0-10 bar 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 51 

Αισθητητήριο πίεσης νερού (pressure transmeter)με περιοχή μέτρησης 0-10 bar με όλα τα εξαρτήματα 
και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
 
εγκαταστάσεως, συνδέσεως και σήμανσης των ακροδεκτών για παράδοση σε λειτουργία. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 280,00 

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα 

A.T. : Δ12 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν2002.4.1 Ακροφύσιο Εκτόξευσης Ξηράς Σκόνης Ακροφύσιο Ξηράς Σκόνης 1/2". 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Ακροφύσιο εκτόξευσης ξηράς σκόνης ορειχάλκινο, για συστήματα αυτόματης κατάσβεσης, πλήρες δηλαδή 
προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση. Ακροφύσιο Ξηράς Σκόνης 1/2". 
 
(1 τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 38,24 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και είκοσι τέσσερα λεπτά 
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A.T. : Δ13 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν2002.9 Φωτεινός Επαναλήπτης-Σειρήνα (Φαροσειρήνα) Τάση 12-24 DC, Ισχύς 3W 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 062 

Φωτεινός επαναλήπτης και σειρήνα, σε κοινή συσκευή, για οπτική και ηχητική ειδοποίηση 
συναγερμού, ηλεκτρονική, με πιεζοηλεκτρικό στοιχείο, κατάλληλη για σύνδεση σε πίνακα 
πυρανίχνευσης, με τάση λειτουργίας 12VDC-24VDC, ένταση ήχου 100db στο 1m,πλήρης όπως 
περιγράφεται στην τεχνική περιγραφή και στις προδιαγραφές δηλαδή επαναλήπτης, σειρήνα, 
μικροϋλικά, μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμή για τη σωστή λειτουργία. Τάση 12- 
24 DC, Ισχύς 3W. 
 
(1 τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 39,01 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και ένα λεπτό 

A.T. : Δ14 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν2003.17 Πίνακας  Πυρασφάλειας 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίνακας πυρασφάλειας με τέσσερις πλήρως ελεγχόμενες ζώνες με ανεξάρτητη δυνατότητα λειτουργίας 
(test - disable) ανα ζώνη. Δύο πλήρως ελεγχόμενες γραμμές σειρηνών με δυνατότητα ανεξέρτητης 
απενεργοποίησης (disable) ανα ζώνη. 24V/800mA τροφοδοτικό με μπαταρία εφεδείας 12V/7,2 Ah. 
Δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών καταστάσεων λειτουργίας. Βοηθητικές έξοδοι τάσης 12V-24V DC. 
Διαφοροποίηση ένδειξης ανοιχτής/βραχυκυκλωνένης γραμμής στις ζώνες/γραμμές σειρηνών. Δυνατότητα 
προγραμματισμού καθυστέρησης ενεργοποίησης σειρηνών εώς 1min. Με βήμα 12sec. 
 
Παράκαμψη καθυστέρησης από μπουτόν/διπλή ενεργοποίηση ζώνης. 
(1 τεμ) 
 
Υλικά 
α) Πίνακας πυρασφάλειας 
όπως περιγράφεται                      τεμ        1,00x   148,5 =      148,50 
β) Μικρουλικά 0,02 του α                             0,02x   148,5 =        2,97 
Εργασία                  Τεχν       (003)   h    1,00x       19,87 =       19,87 
Βοηθ       (002)   h    1,00x       16,84 =       16,84 
------------------------ 
Αθροισμα          188,18 
Τιμή ενός τεμ ευρώ 188,18 
εκατόν ογδόντα οκτώ και δέκα οκτώ λεπτά Ευρώ (Αριθμητικά): 188,18 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα οκτώ και δέκα οκτώ λεπτά 

A.T. : Δ15 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν2003.18 Υαλόφρακτο Κομβίο Συναγερμού 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 019 

Υαλόφρακτο κομβίο συναγερμού, κόκκινου χρώματος, κατασκευασμένο από πλαστικό ABS και γυάλινο 
προστατευτικό κάλυμμα, μεγάλης αντοχής σε μηχανική καταπόνηση και υψηλές θερμοκρασίες, 
λειτουργία με τάση 12 ή 24 V και δυνατότητα σύνδεσης στον ίδιο βρόχο με τους ανιχνευτές,  με 
κατάλληλη ένδειξη και ειδικό κλειδί επίσκεψης στο εσωτερικό του, όπως περιγράφεται στις τεχνικές 
προδιαγραφές, πλήρες, δηλαδή υλικά, μικροϋλικά και εργασίες προμήθειας, προσκόμισης, τοποθέτησης 
και σύνδεσης για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : Δ16 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.2 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 3/4 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
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δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 
στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 
μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως 
(1 m) 
8036.  2   Διαμέτρου   3/4    ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 17,52 

(Ολογράφως) : δέκα επτά και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : Δ17 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8202.2 Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6  kg 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός  πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεμ) 
8202.   2  Γομώσεως  6   kg 

Ευρώ (Αριθμητικά): 69,69 

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : Δ18 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8202 Φιάλη ξηράς κόνεως 25kg 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Φιάλη ξηράς κόνεως βάρους 25kg τοπικής εφαρμογής για σύνδεση με το σύστημα καταιονιτήρων 
κατάσβεσης. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά): 420,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια είκοσι 

A.T. : Δ19 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8209.1.1 Κεφαλή springler 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 8768 

Oι κεφαλές καταιονισμού τύπου "Standard Sprinkler" θα αποτελούνται από τον κορμό 1/2", το 
εύτηκτο στοιχείο, κατάλληλο για λειτουργία των Sprinklers σε 74 C και ανακλαστήρα, κατάλληλο για 
να δημιουργεί ομοιόμορφη κατανομή και σε απόσταση 1,20μ. κάτω από τον ανακλαστήρα να 
σχηματίζεται κυκλική επιφάνεια διαμέτρου 5μ. περίπου, που θα καλύπτεται όλη από νερό. 
 
Οι κεφαλές θα πρέπει να καλύπτονται από πιστοποιητικά εγκρίσεως των NFPA N13 ή άλλων αντίστοιχων 
ξένων οργανισμών. 
 
όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές με τα μικρουλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους 
εγκατάστασης δηλ. προμήθεια και προσκόμηση επι τόπου του έργου και εργασία συναρμολόγησης 
σύνδεσης δοκιμών ρυθμίσεων μετρήσεων προς παράδοση σε λειτουργία σύμφωνα με την τεχνική έκθεση 
και τις τεχνικές προδιαγραφές.. 
 
(1 τεμ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 73,89 

(Ολογράφως) : εβδομήντα τρία και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : Δ20 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8987.2 Φωτιστικό ασφαλείας 18W εξόδου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 60 

Φωτιστικό ασφαλείας με κατάλληλη λυχνία, και συσσωρευτής Ni-Cd τροφοδοτούμενος από το κεντρικό 
κύκλωμα ηλεκτροδότησης και περιλαμβάνον ηλεκτρονική διάταξη αυτόματης μεταγωγής και μετατροπής, 
μετά των υλικών και μικρούλικων σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
εργασία συνδεσμολογίας και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Φωτιστικό 
ασφαλείας 18W εξόδου. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : Δ21 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.3 Ανιχνευτής ιονισμού καπνού 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Ανιχνευτής ιονισμού καπνού διεγειρόμενος από τα ορατά ή αόρατα της κάυσης ,κατάλληλος για την 
τοποθέτηση σε οροφή με βάση και μικροϋλικά όπως στην προδιαγραφή με εργασία πλήρους 
εγκατάστασης. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 86,54 

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : Δ22 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9532.5 Ανιχνευτής Θερμικός-Θερμοδιαφορικός 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 062 

Ανιχνευτής θερμικός θερμοδιαφορικός, με ενδεικτική LED, διεγειρόμενος με ταχεία αύξηση της 
θερμοκρασίας >(10C/min) και αύξηση πέραν των 58C, με περίβλημα από άκαυστο, υψηλής αντοχής 
πλαστικό, σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές, με τα υλικά και μικροϋλικά και τις εργασίες 
προμήθειας, προσκόμισης, τοποθέτησης, σύνδεσης και δοκιμής για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα 

A.T. : Δ23 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  3   Τριπολικό 
0 
8773. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,51 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : Δ24 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  3   Τριπολικό 
0 
8773. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : Δ25 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.6.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 2,5 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
8773.  6   Πενταπολικό 
0 
8773. 6.  2  Διατομής  5 Χ 2,5         mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,58 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Δ26 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 047 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών και μικροϋλικών 
(κολλάρα, κοχλίες,μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, μονωτικά, ειδικά 
στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας καλωδίων κλπ) επί τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτηση διαμόρφωση και σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική λειτουργία 
Πενταπολικό - Διατομής 5 Χ 6 mm2 
 
( 1 m )Μέτρο Ευρώ (Αριθμητικά): 9,26 

(Ολογράφως) : εννέα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : Δ27 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, 
κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων 
κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο 
του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και 
τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική 
λειτουργία 
(1 m) 
 
Διατομής  5 Χ 10           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,19 

(Ολογράφως) : οκτώ και δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : Δ28 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.6.5 Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής 5 Χ 35 mm2 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 
και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
(1 m) 
Πενταπολικό 
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0 
Διατομής  5 Χ 35           mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 37,40 

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και σαράντα λεπτά 

A.T. : Δ29 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8816 Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο και ενδεικτική λυχνία εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  στεγανός  ορατός  με  πλήκτρο  και  ενδεικτική  λυχνία εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V  πλήρης δηλαδή προμήθεια  εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,47 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : Δ30 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8832 Ρευματοδότης στεγανός ορατός, τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης στεγανός ορατός, τριφασικός με ουδέτερο και επαφής γειώσεως 380/220 V εντάσεως 16 Α 
με μηχανισμό μανδάλωσης,πλήρης δηλαδή προμήθεια προσκόμιση ρευματοδότου και μικροϋλικών 
εγκατάσταση και σύνδεση. 
 Ευρώ (Αριθμητικά): 54,69 

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα και εξήντα εννέα λεπτά 

A.T. : Δ31 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 65.80.40.03 Εσχάρες καλωδίων βαρέως τύπου, πλάτους 300 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 34 

Εσχάρες καλωδίων, βαρέως τύπου, από διάτρητη γαλβανισμένη εν θερμώ, λαμαρίνα πάχους 1,0 mm, 
ύψους 60 mm, με όλα τα ειδικά εξαρτήματα διαμόρφωσης (γωνίες, συστολές κ.λ.π.), στήριξης ή 
ανάρτησης, πλήρως εγκατεστημένες σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 04-20-01-03 "Εσχάρες και 
Σκάλες Καλωδίων". Περιλαμβάνεται το προσωπικό και ο εξοπλισμος που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιών και τα πάσης φύσεως κύρια και βοηθητικά υλικά που ενσωματώνονται. 
 
 
Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) 
Εσχάρα πλάτους 300 mm Ευρώ (Αριθμητικά): 23,00 

(Ολογράφως) : είκοσι τρία 

A.T. : Δ32 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.1.1 Ερμάριο στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση εντός πίλλαρ και δημιουργία ηλεκτρικού 
πίνακα, μεταλλικό, προστασίας IP65 διαστάσεων 50Χ30Χ20 ( Υ x Π x Β ) 
 Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ερμάριο στεγανό κατάλληλο για τοποθέτηση εντός πίλλαρ μεταλλικό, προστασίας 
IP65 διαστάσεων 50Χ35Χ20 ( Υ x Π x Β ), κατάλληλο για τη δημιουργία 
ηλεκτρικού πίνακα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων οργάνων(διακόπτες, ασφάλειες, 
ενδεικτικές λυχνίες κλπ) αλλά με τα απαραίτητα υλικά στήριξης, σύνδεσης, εισόδου, εξόδου, 
κλειδαριά, λάμες στερέωσης, πλάτες στήριξης, κοινές ή διάτρητες, σετ εξοπλισμού για υλικά ράγας, 
βίδες γείωσης στο σώμα και στην πόρτα, στηρίγματα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών 
γραμμών, ακροδέκτες, 
 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ μικροϋλικά, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά 
και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων 
γραμμών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε 
 
λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : Δ33 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8840.2.6 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα 
προστασίας Ρ30 επίτοιχος διαστάσεων 125 Χ 82 cm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο  με τα όργανά 
του  (διακόπτες,  ασφάλειες,  ενδεικτικές  λυχνίες  κλπ)  και  με τα απαραίτητα 
στηρίγματα,   οπές  εισόδου  και  εξόδου  των  ηλεκτρικών  γραμμών,  ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις  εσωτερικής  συνδεσμολογίας  κλπ μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό 
των  μεταλλικών  μερών  αυτού  με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου και δύο στρώματα 
εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας 
των  οργάνων,  διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων 
γραμμών καθώς και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
 
8840. 2. 6  Διαστάσεων  125 Χ 82    cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 926,71 

(Ολογράφως) : εννιακόσια είκοσι έξι και εβδομήντα ένα λεπτά 

A.T. : Δ34 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8840.2.7 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Διαστάσεων 50 Χ 30 
cm, βάθους 20cm για τοποθέτηση εντός πίλλαρ 
 Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 052 

Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο πλήρης με όλα  τα απαιτούμενα τα 
όργανά του (διακόπτες, ασφάλειες, ενδεικτικές λυχνίες κλπ) και με τα απαραίτητα στηρίγματα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραμμών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας κλπ 
μικροϋλικά καθώς και τον χρωματισμό των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα, στόκο πιστολίου 
και δύο στρώματα εψημένου βερνικοχρώματος, δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής 
συνδεσμολογίας των οργάνων, διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του 
τοίχου με πακτούμενα σιδηρά ελάσματα, συνδέσεως των εισερχομένων και απερχομένων γραμμών καθώς 
και κάθε εργασία γιά τη δοκιμή και παράδοση σε λειτουργία. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : Δ35 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8975.8.4 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων με 1 λυχνία 36 W 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 059 

Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες, στεγασμένων χώρων, αποτελούμενο από ενισχυμένη βάση 
βαμμένη με ψημένο χρώμα,με ενσωματωμένα τα όργανα αφής, δηλαδή στραγγαλιστικά πηνία, 
λυχνιολαβές, εκκινητές, πυκνωτές και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 54,00 

(Ολογράφως) : πενήντα τέσσερα 

A.T. : Δ36 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9350.1.1 Κιβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) γαλβανισμένο με βαφή τοποθετημένο σε κατάλληλη 
βάση 
 Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίλλαρ (Κιβώτιο ηλεκτρική διανομής) κατασκευασμένο από πλαίσιο (σιδηρογωνιά 40x40x3) και 
λαμαρίνα (χαλύβοέλασμα DKP )  πάχους 2mm γαλβανισμένα εν θερμώ. Ο βαθμός προστασίας της ολης 
κατασκευής θα είναι ΙΡ55.  Οι εσωτερικές διαστάσεις του πίλλαρ θα είναι  ( κατ' ελάχιστον ) 
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πλάτος 1.00 m ύψος 0.70 m και βάθος 0.40 m. Το πίλλαρ θα είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του ΕΛΟΤ, ΕΝ καθώς και σύμφωνο με την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 (Υποδομή Οδοφωτισμού). 
 
Μέσα στα πίλλαρ, στο αριστερό μέρος τοποθετείται ο μετρητής της ΔΕΗ, ενώ στο άλλο μέρος 
τοποθετείται ο ηλεκτρικός πίνακας διανομής του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Ο χώρος του μετρητή 
ασφαλίζεται με μονόφυλλη πόρτα ενώ ο χώρος του  ηλεκτρικού πίνακα με δίφυλλη πόρτα και 
στεγανοποιούνται μέσω ελαστικού παρεμβύσματος.. Στην αριστερή μονόφυλλη πόρτα θα  υπάρχει τζάμι 
για λήψη των ενδείξεων του μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
Οι θύρες α) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να 
παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο β) θα 
αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με την βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και γ) θα έχουν ανεξάρτητη 
χωνευτή κλειδαριά. 
 
Εντός του πίλλαρ και στους δύο χώρους ( ΔΕΗ / Υπηρεσία ) επί της ράχης  του πίλλαρ θα είναι 
στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να 
μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν υλικά ( πίνακας, μετρητής ΔΕΗ κτλ. ) 
 
Σχετικά με την επεξεργασία των μεταλλικών στοιχείων του πίλλαρ, αυτή θα συνίσταται: 
- επιμελής καθαρισμός το πίλλαρ 
- εν θερμώ γαλβάνισμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ 
- ηλεκτροστατική βαφή με ψεκασμό πολυεστερικής πούδρας κατάλληλη για γαλβανισμένες 
μεταλλικές επιφάνειες. 
 
Προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης  ενός πιλλαρ όπως παραπάνω  μαζί με τα  απαιτούμενα 
υλικά και μικροϋλικά (στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη υλικών, μικροϋλικών και εργασίας για 
την κατασκευή βάσης έδρασης του πίλλαρ από σκυρόδεμα ανάλογων με το πίλλαρ διατάσεων). 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 620,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια είκοσι 

A.T. : Δ37 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9390 Ρευματοδότης, ορατός, στεγανός, διπολικός με γείωση 16 Α 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης, ορατός, στεγανός, διπολικός με γείωση 16 Α , δηλαδή 
προμήθεια,  προσκόμιση  και εγκατάσταση ενός ρευματοδότου έτοιμου για λειτουργία 
με όλα τα απαιτούμενα μικρουλικά. 
(1 τεμ) 
Ρευματοδότης ορατός, στεγανός, διπολικός με γείωση 16 Α 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,85 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : Δ38 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9901.48 Εκκινητής εξομαλυμένης επιτάχυνσης (Soft starter), για ηλεκτροκινητήρα ισχύος 20,0KW 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

Εκκινητής εξομαλυμένης επιτάχυνσης (Soft starter) για την ομαλή εκκίνηση ηλεκτροκινητήρα αντλίας 
λυμάτων ,με ενσωματωμένο by-pass ρελέ, σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προμήθεια του 
υλικού, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση. Για ηλεκτροκινητήρα ισχύος 20,0KW. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 2.200,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες διακόσια 

A.T. : Δ39 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9901.49 Εκκινητής εξομαλυμένης επιτάχυνσης (Soft starter), για ηλεκτροκινητήρα ισχύος 4,0KW 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

Εκκινητής εξομαλυμένης επιτάχυνσης (Soft starter) για την ομαλή εκκίνηση ηλεκτροκινητήρα αντλίας 
λυμάτων ,με ενσωματωμένο by-pass ρελέ, σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προμήθεια του 
υλικού, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση. Για ηλεκτροκινητήρα ισχύος 4,0KW. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 950,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια πενήντα 

A.T. : Δ40 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9901.50 Εκκινητής εξομαλυμένης επιτάχυνσης (Soft starter), για ηλεκτροκινητήρα ισχύος 2,0KW 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 50 

Εκκινητής εξομαλυμένης επιτάχυνσης (Soft starter) για την ομαλή εκκίνηση ηλεκτροκινητήρα αντλίας 
λυμάτων ,με ενσωματωμένο by-pass ρελέ, σύμφωνος με τις τεχνικές προδιαγραφές. Προμήθεια του 
υλικού, τοποθέτηση, σύνδεση, ρύθμιση. Για ηλεκτροκινητήρα ισχύος 2,0KW. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 550,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα 

A.T. : Δ41 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9984 Αντικεραυνική προστασία και θεµελιακή γείωση 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Αντικεραυνική προστασία και θεμελιακή ή περιμετρική γείωση εγκατεστημένη πλήρως σύφωνα με τα 
πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384, ΕΛΟΤ ΕΝ 62305,τα σχέδια της μελέτης και τις τεχνικές προδιαγραφές. Δηλαδή 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση, μεταφορά επί τόπου του έργου όλων των υλικών και μικροϋλικών, 
εργασίες εγκατάστασης, συνδέσεων, μετρήσεις, δοκιμές, χωματουργικές και οικοδομικές εργασίες, 
ανοιγμένες σε εργασία ή ως ποσοστό επί της προμήθειας των υλικών και μικροϋλικών. Περιλαμβάνεται 
η εγκατάσταση του συστήματος σύλληψης, των αγωγών καθόδου, το σύστημα θεμελιακής γείωσης, η 
γείωση των ηλεκτρικών πινάκων και του πιλάρ και οι απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων. 
Περιλαμβάνονται όλοι οι ειδικοί σύνδεσμοι - σφικτήρες, λυόμενοι, απλοί, διπλοί και ταυ και 
διασταυρώσεως, τα στηρίγματα επί της στέγης, επί των τοίχων και επί μεταλλικών κατασκευών, οι 
διαπεραστήρες, οι ακίδες, οι σύνδεσμοι και τα υλικά γεφύρωσης των μεταλλικών επιφανειών, τα 
ειδικά περιλαίμια κολάρα, οι χαλύβδινοι, οι αλουμινίου και οι χάλκινοι αγωγοί, οι χαλύβδινες και 
οι χάλκινες ταινίες, εξαρτήματα απορρόφησης συστολών-διαστολών, τα στηρίγματα κατακόρυφης 
τοποθέτησης των ταινιών και της στερέωσης σε οπλισμό και οι προστατευτικοί σωλήνες. 
Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη εγκατάσταση 
της γείωσης και οποιοδήποτε άλλο υλικό απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή της 
αντικεραυνικής προστασίας και της θεμελιακής γείωσης του κτιρίου. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά): 3.051,20 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες πενήντα ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : Δ42 
    

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8040.1 Αυτόνομος πίνακας συναγερμού 16+1 ζωνών 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Αυτόνομος πίνακας συναγερμού 16+1 ζωνών το οποίο περιλαμβάνει το σύνολο του συστήματος ασφαλείας 
(ρανταρ, καλωδιώσεις, μαγνητικές επαφές, σύνδεση με υπηρεσία GSM, κλπ). Στην τιμή περιλαμβάνεται 
το μεταλλικό ερμάριο και το τροφοδοτικό.Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και 
μικροϋλικά για την εγκατάσταση του πίνακα, η προμήθεια και η τοποθέτηση. 
 
 
Τιμή ανά ανά τεμάχιο. 
(τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) : 380,00 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

τριακόσια ογδόντα 

   

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Εγκρίθηκε 
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