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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι 
απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

1. Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 
περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες 
που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την 
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα λοιπά Τεύχη 
∆ηµοπράτησης. 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 
απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν άλλως 
ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου  προκύπτει το 
προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί µέρους 
εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές 
µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, έξοδα 
εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται 
από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων.  

1.2 Οι δαπάνες προµηθείας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 
βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, 
φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, µε τις απαιτούµενες 
φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες των µεταφορικών µέσων 
και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η µεταφορά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου.  

 Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία µεταφορικών 
µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπών υλικών, 
σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των ισχυόντων 
Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 

 Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές 
και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 
(ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις 
αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 
συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα διαχείρισή 
τους. 

1.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών 
(στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που καθορίζονται από τις 
ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, 
ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίµων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των 
έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται 
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ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων 
οδηγών και χειριστών οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού 
προσωπικού και των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που 
απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

1.4 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία εργοταξιακού 
εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων και την εκτέλεση 
ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της 
εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

1.5 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής προκατασκευασµένων 
στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων 
παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κλπ, 
στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.  

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 
κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η εγκατάσταση του 
απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι 
φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών στην µονάδα και των παραγοµένων 
προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η 
αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των 
υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο 
υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.  

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν 
εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α)  Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το 
∆ηµόσιο 

(β)  Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, 
αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του 
συγκεκριµένου έργου. 

1.6 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 
µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις, 

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 
κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες των 
µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της 
πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα 
πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι 
δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους 
ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις 
κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή τους.  

1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης 
φύσεως ‘’δοκιµαστικών τµηµάτων’’ που προβλέπονται στην Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 
δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία υλικών, χρήση 
µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.) 

1.9 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού µηχανικού 
εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για συγκεκριµένες 
εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος, στις 
οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί τόπου, η συναρµολόγηση (όταν 
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, 
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βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι 
επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι 
πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου 
του Έργου), η αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το 
Έργο.  

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 
διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 

1.10 Οι δαπάνες προµηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών 
προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα.  

  Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου προδιαγραφές, 
λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.  

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις µηχανηµάτων 
και προσωπικού που οφείλονται: 

(α)  σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 
Ο.Κ.Ω. κ.λπ.),  

(β)  στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 
τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών),  

(γ)  στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους αρµόδιους 
για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑx κ.λπ.),  

(δ)  στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εµποδίων,  

(ε)  στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε τα ως 
άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε 
άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου  

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων,  

(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 
έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και 
υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

1.12 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχηµάτων στις 
θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων, για την αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις 
αρµόδιες Αρχές. 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 
εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά των 
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και φωτεινή 
σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από µελέτη 
σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως) καθώς και οι δαπάνες για την αποµάκρυνση των 
παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά την περαίωση των 
εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήµανσης. 
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1.13 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών για συνεχή έλεγχο της χάραξης των Έργων (για 
όλες τις φάσεις κατασκευής). 

1.14 Oι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής (όταν απαιτείται για την προσαρµογή των 
στοιχείων της οριστικής µελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες 
κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης 
και εντοπισµού εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών 
αντιµετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, 
δίκτυα Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]). 

 1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων (όταν αυτοί 
δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 

1.16 Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 
εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.  

1.17 Οι δαπάνες διαχωρισµού των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις 
(ΑΕΚΚ) σε κατηγορίες υλικών και οι δαπάνες χρηµατικής εισφοράς προς τα συστήµατα 
εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων  σε αποδεκτούς χώρους υποδοχής, θα πληρώνονται 
απολογιστικά, πλέον του ΓΕ+ΟΕ επί του οποίου εφαρµόζεται η µέση τεκµαρτή έκπτωση. 

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και ευρεσιτεχνιών 
που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.19 Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα 
διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιµέτρηση αυτών στα 
συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και 
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων 
εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή 
τους. 

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. 
που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούµενες 
εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και φθορών στα δίκτυα αυτά 
θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του 
Έργου. 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι αποζηµιώσεις 
για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων κατασκευών κατά την 
εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού του Αναδόχου (π.χ. 
µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων κ.λπ.) που 
οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των 
ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.22 Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη 
µεθοδολογία κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση 
εξοπλισµού και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων 
διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, 
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των 
πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος προς 
ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών προσπέλασης ή 
επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των χώρων µετά την 
περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους. 

1.23 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 
εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, καθαρισµός, 
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δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες µεταφοράς και 
απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των παραπάνω εργασιών. 

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 
εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 
σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρµόδιες 
Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται 
ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

1.27 Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας 
των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, 
αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), τα οποία 
επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει 
µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, κυρίως, ή 
άλλες εργασίες. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τα Άρθρα του παρόντος Τιµολογίου στα οποία οι ΕΤΕΠ 
αντικαθίσταται από ΠΕΤΕΠ 
 
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 17/∆ΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 του Υπουργείου Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, µε τη οποία συνιστάται µε σκοπό την αποφυγή προβληµάτων 
στην εκτέλεση των ∆ηµοσίων Έργων και µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
επικαιροποίησης πενήντα εννέα ΕΤΕΠ, η εφαρµογή σε όλα τα ∆ηµόσια Έργα των 
αντίστοιχων Προσωρινών Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΠΕΤΕΠ).  
 
Σύµφωνα µε την Εγκύκλιο 17/∆ΚΠ/οικ/1322/7-9-2016 σε κάθε περίπτωση αναφοράς των 
Ενιαίων Τιµολογίων Εργασιών στις εν λόγω Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές, θα 
λαµβάνονται πλέον, αντ’ αυτών, υπόψη οι Προσωρινές Τεχνικές Προδιαγραφές των 
παραρτηµάτων της παραπάνω Εγκυκλίου.  
 
Κατά συνέπεια, εφόσον από τις σχετικές ΠΕΤΕΠ διαφοροποιούνται υλικά-εγασίες σε 
σχέση µε τα αναφερόµενα στα Περιγραφικά Άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, θα 
λαµβάνονται υπόψη για τη διαµόρφωση της προσφοράς τα υλικά-εργασίες της ΠΕΤΕΠ, 
χωρίς διαφοροποίηση των τιµών µονάδας των άρθρων αυτών. 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων 
(Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι 
οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το 
κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης 
του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, 
προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης 
φύσεως καθώς και το προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισµού 
των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου Προσφοράς του αναδόχου, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα οποία 
περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 
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(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και 
βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ.  γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών 
εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύµβασης. 

(2) Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή 
άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και χώρων 
εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

(4) Εξοπλισµού  κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 
διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύµατος, 
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών απαιτουµένων 
ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο 
αποδεκτό  και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού γενικής 
χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο 
χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το πέρας του προβλεπόµενου 
χρόνου απασχόλησης. 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 
τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος 
Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

(9) Για φόρους. 

(10) Για εγγυητικές. 

(11) Ασφάλισης του έργου. 

(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και λοιπών 
εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες που µπορεί 
να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες διαφωνίες και απαίτηση 
ισχυρής νοµικής υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα προστασίας από µη ληφθείσες 
υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 
σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 
(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) 

(2) Προσωπικού γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την 
προϋπόθεση µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη 
µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απασχόλησης και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι 
δαπάνες για προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό 
και οι επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 
ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 
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(3) Νοµικής υποστήριξης  

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc  µετάκληση 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 
χρήση αυτοκινήτων 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 
προσωπικού  

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 
εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση προς 
αυτούς 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 

(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 
επιχείρησης, κόστος  έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

  Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασµών του Αναδόχου βαρύνει τον 
Κύριο του Έργου. 

  Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 
χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται στο 
παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή εργασιών 
που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του 
παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους σύµφωνα µε το ακόλουθο 
παράδειγµα: 

(1) ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης οµβρίων και ακαθάρτων 
από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 
αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου και για 
αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα γίνεται 
αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της αµέσως 
µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

     DN / DM  

  όπου  DN:  Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

   DM:  Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 
παρόν Τιµολόγιο. 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως µεγαλύτερη 
υπάρχουσα διάµετρος. 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή αναλόγου 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της συµβατικής 
πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της 
χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας πάχους 12 mm, µε βάση το 
λόγο:      DN / 12 

 όπου DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm. 

(3) Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

Για πλάτος ΒN χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της συµβατικής 
ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του µήκους της 
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χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 mm, µε βάση το 
λόγο:      ΒN / 240  

 όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του 
παρόντος Τιµολογίου. 
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Οι τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου που φέρουν την σήµανση [*] 
παραπλέυρως της αναγραφόµενης τιµής σε ΕΥΡΩ δεν συµπεριλαµβάνουν την 
δαπάνη της καθαρής µεταφοράς των, κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων. 
 
Η ∆ηµοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιµές αυτές την δαπάνη του µεταφορικού 
έργου, µε βάση τα στοιχεία της µελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου. 
 
Για τον προσδιορισµό της ως άνω δαπάνης του µεταφορικού έργου καθορίζονται οι 
ακόλουθες τιµές µονάδας σε €/m

3
.km 

 

Σε αστικές περιοχές   

 - απόσταση < 5 km 0,28  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

Εκτός πόλεως   

 · οδοί καλής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,20  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,19  

 · οδοί κακής βατότητας   

 - απόσταση < 5 km 0,25  

 - απόσταση ≥ 5 km 0,21  

 · εργοταξιακές οδοί   

 - απόσταση < 3 km 0,22  

 - απόσταση ≥ 3 km 0,20  

Πρόσθετη τιµή για παρατεταµένη αναµονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικά, εκσκαφές 
θεµελίων και χανδάκων, µικρής κλίµακας 
εκσκαφές) 

0,03 

 
 
Oι τιµές αυτές έχουν εφαρµογή στον προσδιορισµό της τιµής του αστερίσκου [*] των 
άρθρων του παρόντος τιµολογίου των οποίων οι εργασίες επιµετρώνται σε κυβικά 
µέτρα (m

3
), κατά τον τρόπο που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.  

 
Σε καµµία περίπτωση δεν εφαρµόζεται συντελεστής επιπλήσµατος ή οποιαδήποτε 
άλλη προσαύξηση και ο υπολογισµός γίνεται µε βάση τα επιµετρούµενα m

3
 κάθε 

εργασίας, όπως καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο. 
 

Η δαπάνη του µεταφορικού έργου, όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιµολόγιο (ΝΕΤ 
Ο∆Ο), προστίθεται στην τιµή βάσεως των άρθρων που επισηµαίνονται µε [*], και 
αναθεωρείται µε βάση τον εκάστοτε καθοριζόµενο κωδικό αναθεώρησης (δεν 
προβλέπεται άλλη, ιδιαίτερη αναθεώρηση του µεταφορικού έργου). 
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ΟΜΑ∆Α Α: 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ANTIMETΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ, Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ, ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ, ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 
 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 

 

AT: 001  Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών και 
αµµοχαλίκων 

    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 2.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6071) 

 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ηµιβραχωδών εδαφών και αµµοχαλίκων, µε 
την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση  γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή την παραγωγή αµµοχαλίκων στο πλαίσιο της εργολαβίας και υπό 
την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου.  
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος ή συµπυκνωµένου επιχώµατος,  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Μηδέν και τριάντα τρία λεπτά 

  Αριθµητικώς:   0,33  

 
 
 

AT: 002    Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή 
άοπλου σκυροδέµατος 

    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 2.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6072) 

 
Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος, µε 
την σταλία του αυτοκινήτου.  
  
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται 
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεµα στο πλαίσιο της 
εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την µελέτη του έργου.  
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος, συµπυκνωµένου επιχώµατος, ή 
καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση),  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Μηδέν και τριάντα οκτώ λεπτά 

  Αριθµητικώς:   0,38   
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ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες  
 
Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ηµιβραχώδες περιλαµβανοµένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων και κάθε είδους πλακοστρώσεων 
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 µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων 
των παρειών του ορύγµατος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, κάθε είδους πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος 

• Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης)  

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 κατασκευών η στοιχείων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα 
στο εύρος του ορύγµατος επιµετρώνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου 
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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. 

 

AT: 003    Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. 

                            Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   6,20      
 
 

AT: 004   Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. 

 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα 

  Αριθµητικώς:   9,00      

 
 

AT: 005    Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. 

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.01.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   11,90     

 
 

AT: 006    Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής. 

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.01.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαπέντε και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   15,20     
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AT: 007   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 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   6,90   [*] 
 
 

AT: 008   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 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆έκα 

  Αριθµητικώς:   10,00   [*] 
 
 

AT: 009 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 6,01 έως 8,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκατρία και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   13,30   [*] 
 
 

AT: 010    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 8,01 έως 10,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.02.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαέξι και εξήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   16,60   [*] 
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AT: 011    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.03.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6083.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   4,30     
 
 

AT: 012    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.03.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6083.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   6,70     

 
 

AT: 013  Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.03.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6083.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα 

  Αριθµητικώς:   9,00     

 
 

AT: 014    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.03.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6083.4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆έκα και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   10,90     
 
 

AT: 015    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 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 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.04.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6083.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   4,50   [*] 
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AT: 016    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 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 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.04.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6083.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και δέκα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   7,10   [*] 
 
 

AT: 017    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.04.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6083.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆έκα 

  Αριθµητικώς:   10,00[*] 
 
 

AT: 018    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.04.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6083.4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ώδεκα και σαράντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   12,40   [*] 
 
 

AT: 019    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.05.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6085.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ύο και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   2,50     
 
 

AT: 020    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m 
    Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.05.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6085.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Τέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   4,30      
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AT: 021    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m     
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.05.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6085.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   6,20      
 
 

AT: 022    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.05.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6085.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   7,90    

 

 

AT: 023    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 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   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.06.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6085.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ύο και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   2,70   [*] 
 
 

AT: 024    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 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   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.06.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6085.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και εξήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   4,60   [*] 
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AT: 025    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.06.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6085.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   6,50   [*] 
 

 

AT: 026    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ Ν-3.10.06.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6085.4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και εξήντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   8,60   [*] 

 
 
 

Εκσκαφή ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες   
 
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 µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η επανόρθωση τυχόν ζηµιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώµατα λόγω καταπτώσεων 
των παρειών του ορύγµατος. 

• Η αποξήλωση οδοστρώµατος, κρασπεδορείθρων, κάθε είδους πλακοστρώσεων και αόπλων 
τσιµεντοστρώσεων στην θέση του ορύγµατος 

• Οι απαιτούµενες γεφυρώσεις του ορύγµατος για την διέλευση πεζών και οχηµάτων και την 
εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαµαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες διατάξεις 
γεφύρωσης)  

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 
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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 κατασκευών η 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. 
 

AT: 027    Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής.  

 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   23,80     
 
 

AT: 028    Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής.  

 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι έξι και δέκα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   26,10     
 
 

AT: 029    Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής.  

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.01.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   28,50     
 
 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 21 / 232 
 

 

AT: 030    Με πλάτος πυθµένα έως 3,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής.  

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.01.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   30,90     
 
 

AT: 031    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   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   24,20   [*] 
 

 

AT: 032    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   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι έξι και εξήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   26,60   [*] 
 
 

AT: 033    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 6,01 έως 8,00 m   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι εννέα 

  Αριθµητικώς:   29,00   [*] 
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AT: 034    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 8,01 έως 10,00 m  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.02.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα ένα και σαράντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   31,40   [*] 
 
 

AT: 035    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής  

 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.03.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6084.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαεννέα 

  Αριθµητικώς:   19,00        
 
 

AT: 036    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής  

 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.03.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6084.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   20,90     
 
 

AT: 037    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής  

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.03.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6084.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εικοσι δύο και ογδόντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   22,80    
 
 

AT: 038    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής  

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.03.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6084.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   24,70     
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AT: 039    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 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 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.04.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6084.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαεννέα και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   19,50   [*] 
 
 

AT: 040    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 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 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.04.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6084.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και σαράντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   21,40   [*] 
 
 

AT: 041    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.04.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6084.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τρία και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   23,30   [*] 
 

 

AT: 042    Με πλάτος πυθµένα από 3,01 έως 5,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.04.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6084.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   25,20   [*] 
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AT: 043    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος έως 4,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.05.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6086.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και σαράντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   11,40     
 
 

AT: 044    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 4,01 έως 6,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.05.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6086.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ώδεκα και ογδόντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   12,80     

 
 

AT: 045    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.05.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6086.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκατέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   14,30     

 
 

AT: 046    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την πλευρική απόθεση 
των προϊόντων εκσκαφής 

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.05.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6086.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαπέντε και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   15,70     
 
 

AT: 047    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 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 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.06.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6086.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   11,90   [*] 
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AT: 048    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 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 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.06.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6086.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκατρία και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   13,30   [*] 
 
 

AT: 049    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Για βάθος ορύγµατος 6,01 έως 8,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.06.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6086.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκατέσσερα και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   14,70   [*] 
 
 

AT: 050    Με πλάτος πυθµένα µεγαλύτερο των 5,00 m, µε την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και 
την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 Για βάθος ορύγµατος 8,01 έως 10,00m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.11.06.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6086.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαέξι και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   16,20   [*] 

 
 
 

AT: 051    Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την 
αντιµετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος 
δίκτυα ΟΚΩ. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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.  
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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. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκατέσσερα και τριάντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   14,30    
 
 
 

AT: 052    Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
πάσης φύσεως για την εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.1) 

 
Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες περιορισµένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί 
πεζοδροµίου ή ερείσµατος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώµατος, χειρονακτικώς, µε χρήση 
αεροσφυρών ή υποβοήθηση µικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και 
χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η  χρησιµοποίηση  µεγαλυτέρου µεγέθους 
µηχανικού εξοπλισµού.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ορύγµατα µε πλάτος πυθµένα έως 1,00 m και βάθος έως 
4,00 m, µετά από πλήρη τεκµηρίωση της αναγκαιότητος εφαρµογής της υπόψη µεθοδολογίας 
στην µελέτη του έργου. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) ορύγµατος. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και ογδόντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   3,80      
 
 
 
Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τοµή του 
εδάφους 

 
Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων χωρίς τοµή, σε κατάλληλα 
προς τούτο εδάφη, χωρίς την αξία των σωλήνων (τεχνική pipe jacking), σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 08-01-04-01 ‘’Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγµατος µε 
εφαρµογή µεθόδων εκτόπισης του εδαφικού υλικού’’. 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση του ειδικού εξοπλισµού 
προώθησης και των κινητηρίων διατάξεών του (γεννήτριες, υδραυλικές αντλίες κλπ) και η 
αποσυναρµολόγηση και αποκοµιδή του µετά την ολοκλήρωση των σωληνουργικών εργασιών 
του δικτύου. 
 
Οι εργασίες κατασκευής των φρεάτων προσπέλασης επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα οικεία 
άρθρα του Τιµολογίου. 
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Επιµέτρηση σε τρέχοντα µέτρα (µµ) τοποθετηθέντος µε την µεθοδολογία αυτή δικτύου, µεταξύ 
των κόµβων αρχής και πέρατος αυτού. Οι τοποθετούµενοι σωλήνες επιµετρώνται ιδιαίτερα, µε 
βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
 
 

AT: 053    Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων 
χωρίς τοµή του εδάφους 

 Για διάνοιξη οπής Φ 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.14.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδοµήντα έξι 

  Αριθµητικώς:   76,00     
 
 

AT: 054   Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων 
χωρίς τοµή του εδάφους 

 Για διάνοιξη οπής Φ 250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.14.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   95,00      
 
 

AT: 055    Εφαρµογή τεχνικών δονητικής διείσδυσης για την διέλευση δικτύων 
χωρίς τοµή του εδάφους 

 Για διάνοιξη οπής Φ 400 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.14.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εκατό σαράντα τρία 

  Αριθµητικώς:   143,00      
 

 
 

AT: 056    ∆ιάστρωση προιόντων εκσκαφής.  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.16 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6070) 

 
∆ιάστρωση γαιωδών ή ηµιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκοµισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "∆ιαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάµων"και τα καθοριζόµενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 
Περιλαµβάνεται η τακτοποίηση των προσκοµιζοµένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά 
συµπύκνωση µε διελεύσεις του εξοπλισµού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση 
των οµβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάµου. 
 
Επιµέτρηση µε βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύµφωνα µε τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου.  
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Μηδέν και δεκαεννέα λεπτά 
   Αριθµητικώς:   0,19      
 
 
 

AT: 057   Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.17 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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  Ολογράφως:    Ένα και ενενήντα λεπτά    
             Αριθµητικώς:   1,90   [*] 
  
 
 

AT: 058   Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος βραχώδες  
 Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (µόνον µε κρουστικό εξοπλισµό) 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 3.18.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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). 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω 
 
ΕΥΡΩ      Ολογράφως:   Είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά   

           Αριθµητικώς:   23,80    
 
  
AT: 059   Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια) 
 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2135.1) 

 
Εκσκαφές µεµονωµένες (ντουλάπια) εκτελούµενες σε επαφή µε υπάρχοντα κτίσµατα ή στο όριο 
οδού, επί εδάφους γαιώδους, ηµιβραχώδους και βραχώδους, πλάτους έως 2,00 m και οιουδήποτε 
βάθους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε 
οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά την εκσκαφή.  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι 
 Αριθµητικώς:   20,00    [*] 
 
 
 
 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ 

 

AT: 060   Καθαίρεση κτισµάτων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Για ύψος έως και 4,0 m.  

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-5.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

 
Κατεδάφιση κτισµάτων µονόροφων ή πολυόροφων µε φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα 
(πλάκες, δοκοί, τοιχία κ.λ.π.) ή µε φέρουσα τοιχοποιία από οπτοπλιθοδοµή ή λιθοδοµή και πλάκες 
οπλισµένου σκυροδέµατος, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία περιλαµβάνεται και κάθε είδους 
εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού   

• η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός πλακών, δοκών, τοιχίων και υποστυλωµάτων από οπλισµένο 
σκυρόδεµα, λιθοδοµών και οπτοπλινθοδοµών, στεγών, θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα, 
του κτίσµατος και οποιωνδήποτε άλλων συµπληρωµατικών κατασκευών, όπως εξωτερικών 
κλιµάκων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των 
κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λπ., 

• η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που δηµιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων, 

• οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία αυτοκινήτων, µηχανηµάτων κλπ, 

• ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή 
διαµορφωµένου εδάφους, 

• η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  
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Επιµέτρηση µε βάση τον εξωτερικό όγκο του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από 
το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της 
άνω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα πέντε & ογδόντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   15,80    [*] 
 
 
 

AT: 061 Καθαίρεση κτισµάτων από οπτοπλινθοδοµές κ.λ.π 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-6 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2221) 

 
Κατεδάφιση κτισµάτων, κεραµοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδοµές, λιθοδοµές ή άλλα δοµικά 
υλικά, χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισµένο σκυρόδεµα, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία 
περιλαµβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων 
είτε ως προσάρτηµα αυτών. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού   

• η αποσύνθεση θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου 
εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π., 

• η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, 

• ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή 
διαµορφωµένου εδάφους, 

• η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  
 

Επιµέτρηση βάσει του όγκου του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την 
ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο πλήρως κατεδαφιζόµενου κτίσµατος, µετά της µεταφοράς σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα  & ενενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   10,90   [*] 
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AT: 062 Καθαίρεση κτισµάτων από σιδηροκατασκευές 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-7 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Κατεδάφιση κτισµάτων από σιδηροκατασκευές, αποτελούµενες από δικτυώµατα χαλύβδινων 
διατοµών και κατακόρυφα φέροντα στοιχεία από χάλυβα ή οπλισµένο σκυρόδεµα, από τοιχοποιία 
µε πάνελ, ή οπτολινθοδοµές, ή άλλα δοµικά υλικά, από επιστέγαση µε κυµατοειδή λαµαρίνα, ή 
κεραµίδια και από δάπεδο µε σκυρόδεµα ή άλλα υλικά, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία 
περιλαµβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων 
είτε ως προσάρτηµα αυτών. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού   

• η αποσύνθεση των µεταλλικών δικτυωµάτων και όλων των λοιπών στοιχείων της κατασκευής 
όπως δαπέδων θεµελίων από οπλισµένο σκυρόδεµα καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου 
εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π.,  

• ο διαχωρισµός των διαµήκων µεταλλικών στοιχείων από τα λοιπά προϊόντα κατεδάφισης,  

• η επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργούνται λόγω των 
κατεδαφίσεων,  

• οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, 

• ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή 
διαµορφωµένου εδάφους, 

• η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  
 

Η επιµέτρηση θα γίνεται σε πραγµατικό όγκο κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από 
το περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της 
κάτω επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά & εβδοµήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   7,70   [*] 

 

 
 

AT: 063  Καθαίρεση λαµαρινοκατασκευών µε σκελετό από ξύλο 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-8 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Κατεδάφιση κατασκευών µε φέροντα οργανισµό από ξύλο, υλικά πλήρωσης από µορφοποιηµένη 
λαµαρίνα και δάπεδο από σκυρόδεµα ή άλλα υλικά, µετά των φορτοεκφορτώσεων και της 
µεταφοράς σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη, των προϊόντων κατεδάφισης, στα οποία 
περιλαµβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειµµένος εξοπλισµός, είτε βρίσκεται εντός των 
κατασκευών είτε ως προσάρτηµα αυτών. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός του ξύλινου φέροντα οργανισµού, των υλικών πλήρωσης, και 
των δαπέδων καθώς και κάθε είδους εγκαταλελειµµένου εξοπλισµού είτε βρίσκεται εντός των 
κτισµάτων είτε ως προσάρτηµα αυτών κ.λ.π.,  
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• οι φορτοεκφορτώσεις, η µεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων κλπ, 

• ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού ή 
διαµορφωµένου εδάφους, 

• η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού   

• η λήψη  µέτρων υγιεινής και ασφάλειας.  
 

Επιµέτρηση βάσει του όγκου του κτίσµατος πριν την κατεδάφιση, ο οποίος ορίζεται από το 
περίγραµµά του, χωρίς τον υπολογισµό προβόλων και αιθρίων, και µε ύψος την απόσταση της άνω 
επιφάνειας της οροφής από το φυσικό ή διαµορφωµένο έδαφος και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την 
ΕΤΕΠ 02-01-01-00. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε & σαράντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   5,40   [*] 
 
 

 
AT: 064   Καθαίρεση ολόσωµων περιφράξεων 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-9 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

 
Καθαίρεση ολοσώµων περιφράξεων από οπλισµένο ή άοπλο σκυρόδεµα, ή από αργολιθοδοµές ή 
άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, µετά των φορτοεκφορτώσεων 
και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η αποσύνθεση και ο τεµαχισµός της ολόσωµης περίφραξης ,ανωδοµής και θεµελίων,  

• η επανεπίχωση και συµπύκνωση των τάφρων που θα δηµιουργηθούν λόγω των 
κατεδαφίσεων, 

• οι φορτοεκφορτώσεις και η µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών προς απόρριψη σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,  

• οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-µηχανηµάτων 
κλπ, ο καθαρισµός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού εδάφους, 
η προσκόµιση-αποκόµιση και χρήση του απαιτούµενου εξοπλισµού και η δαπάνη για τα µέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα πέντε & ογδόντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   15,80                   
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AT: 065 Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6448) 

 
Καθαίρεση περιφράξεων µε συρµατόπλεγµα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί 
εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεµα, τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, µετά των 
φορτοεκφορτώσεων και της µεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση 
προς απόρριψη. 
  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεµαχισµό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της 
περίφραξης,  

• η δαπάνη για την επανεπίχωση και συµπύκνωση των ορυγµάτων που θα δηµιουργηθούν λόγω 
των κατεδαφίσεων,  

• η δαπάνη για τις φορτοεκφορτώσεις και για τη µεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων υλικών 
προς απόρριψη σε χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε 
απόσταση,  

• η δαπάνη για τις τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία αυτοκινήτων-
µηχανηµάτων κλπ,  

• η δαπάνη για τον καθαρισµό του χώρου από τα κάθε είδους υλικά µέχρι τη στάθµη του φυσικού 
εδάφους,  

• η δαπάνη για τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 
Σηµειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει µε τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας 
και των σχετικών αστυνοµικών διατάξεων από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες.  

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε & σαράντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   5,40 

 
 
 

AT: 066   Καθαίρεση οπλισµένων σκυροδεµάτων 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2227) 

 
Καθαίρεση φορέων, δοκών, πλακών, βάθρων, πτερυγοτοίχων, τεχνικών έργων και τοίχων από 
οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ή χωρίς χρήση µηχανικών µέσων, µε την µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Περιλαµβάνεται η καθαίρεση των στοιχείων από οπλισµένο σκυρόδεµα, η συγκέντρωση, αποκοµιδή 
και απόθεση όλων των προϊόντων που θα προκύψουν αρχικά σε προσωρινές θέσεις και µετά σε 
χώρους επιτρεπόµενους από τις αρµόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση. Η καθαίρεση θα γίνει 
µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε, εφόσον προβλέπεται από την µελέτη, να είναι δυνατή η ένταξη του 
διατηρούµενου τµήµατος της κατασκευής στην προγραµµατιζόµενη νέα. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
• η δαπάνη τυχόν προσωρινής εναπόθεσης των προϊόντων καθαίρεσης, 

• η σταλία του µηχανικού εξοπλισµού  

• ο πλήρης καθαρισµός του χώρου από τα προϊόντα καθαίρεσης. 
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Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι ανεξάρτητη από την θέση και στάθµη που γίνονται οι εργασίες σε 
σχέση µε την οδό, και ότι ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει τα αναγκαία µέτρα για να αποφευχθεί η 
απόφραξη τυχόν υπαρχόντων τεχνικών και τάφρων της οδού στην περιοχή εκτέλεσης των 
εργασιών. Κατά τα λοιπά οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΕΤΕΠ 15-02-
01-01. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο καθαίρεσης οπλισµένων σκυροδεµάτων που µετράται σε όγκο πριν από την 
καθαίρεση. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι ένα & ενενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   21,90   [*] 
 
 
 
Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο 
σκυρόδεµα. 
 
Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών στο 
αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων 
οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων 
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.  
 
Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, 
ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά 
την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των 
εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης. 
 
Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων. 
 

AT: 067  Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων 
(υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα οκτώ 

  Αριθµητικώς:   38,00   [*] 
 
 

AT: 068    Με ιδιαίτερες απαιτήσεις ακριβείας, µε χρήση ειδικού εξοπλισµού 
αδιατάρακτης κοπής σκυροδέµατος (συρµατοκοπή, δισκοκοπή, κοπή µε 
θερµική λόγχη, υδατοκοπή)  

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εβδοµήντα έξι 

  Αριθµητικώς:   76,00   [*] 
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AT:   069 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6807) 

 
Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδροµίων και της υπόβασής τους, µε χρήση αεροσφυρών, µε 
την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυοµένων πλακών κατά την αποξήλωση. 
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος 
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρωσης. 
 
Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά 
τετραγωνικό µέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3 προϊόντων προς 
µεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,10 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)  
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Έντεκα και σαράντα 

  Αριθµητικώς:   11,40   [*] 
 
 

 

AT:  070 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή µή  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6808) 

 
Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδροµίων µε χρήση αεροσφυρών, µε την φόρτωση επί αυτοκινήτου 
και την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Η εργασία θα εκτελείται µε ιδιαίτερη επιµέλεια προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί το ποσοστό 
θραυοµένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση. 
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγµατος 
προκειµένου να επαναχρησιµοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του πεζοδροµίου. 
 
Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική παραδοχή ότι ανά 
τρέχον µέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3 προϊόντων προς µεταφορά για 
οριστική απόθεση, ως εξής: 

[*] = 0,075 m3 x S x €/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου)  
όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Τρία 

  Αριθµητικώς:   3,00   [*] 
 

 

 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 36 / 232 
 

 

AT: 071 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6082.1) 

 
Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και στάθµη 
από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτουµένων 
ικριωµάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειµένων κατασκευών, µε την φόρτωση 
των προϊόντων καθαίρεσης και την µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκευής, µε βάση αναλυτική 
επιµέτρηση. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαεννέα 
  Αριθµητικώς:   19,00   [*]   

 
 
 

AT: 072   Καθαίρεση λιθοδοµιών ή πλινθοδοµών 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6081.1) 

 
Καθαίρεση κάθε είδους λιθοδοµών ή πλινθοδοµών, σε οποιαδήποτε θέση και στάθµη από το 
έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού, µε ή χωρίς χειρωνακτική 
υποβοήθηση, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους απαιτούµενων ικριωµάτων προσπέλασης 
και αντιστηρίξεων για την προστασία παρακείµενων κατασκευών. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η συγκέντρωση των προϊόντων της καθαίρεσης στον χώρο φόρτωσης, 
η επιλογή αξιοποιήσιµων για δάφορες κατασκευές (εάν προβλέπεται από την µελέτη) και η 
φόρτωση και µεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση, προς οριστική απόθεση ή αξιοποίηση.  
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πραγµατικού όγκου καθαιρουµένης κατασκεής, µε βάση αναλυτική 
επιµέτρηση. 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆έκα και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   10,50   [*]   

 
 
 

AT: 073   Αποξήλωση µεταλλικών κιγκλιδωµάτων 
 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 22.65.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, µε την συσσώρευση των 
αχρήστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόµηση και αποθήκευση των χρησίµων υλικών. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & τριάντα  λεπτά  
 Αριθµητικώς:   0,30 
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AT: 074 Αποξήλωση µετά προσοχής στάσεων ΟΑΣΑ ή/και ΗΛΠΑΠ των οποίων 
επιβάλλεται η µετατόπιση λόγω των αναγκών του Έργου 

 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ Ν.22.56.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Αποξήλωση µετά προσοχής στάσεων ΟΑΣΑ ή/και ΗΛΠΑΠ των οποίων επιβάλλεται η µετατόπιση 
λόγω των αναγκών του Έργου, περιλαµβανοµένων των αντιστοίχων εγκαταστάσεων πώλησης 
εισιτηρίων και τα λοιπά παρακολουθήµατά τους και επανατοποθέτησή σε νέες θέσεις. ∆ηλαδή, 
εργασία αποξήλωσης και επανατοποθέτησης, φύλαξη εντός του χώρου του εργοταξίου και 
µεταφορά στη νέα θέση τοποθέτησης και υλικά και µικροϋλικά επανατοποθέτησης. 
 
Τιµή κατ' αποκοπή για το σύνολο όλων των εργασιών (ΚΑΤ) των στάσεων ΟΑΣΑ ή/και ΗΛΠΑΠ 
των οποίων επιβάλλεται η µετατόπιση λόγω των αναγκών του Έργου, περιλαµβανοµένων των 
αντιστοίχων εγκαταστάσεων πώλησης εισιτηρίων και τα λοιπά παρακολουθήµατά τους και 
επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια εξήντα πέντε & εξήντα τρία λεπτά  
 Αριθµητικώς:   1.065,63 
 
 
 

AT: 075 Αποξήλωση µετά προσοχής περιπτέρων πώλησης αγαθών των οποίων 
επιβάλλεται η µετατόπιση λόγω των αναγκών του Έργου 

 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ Ν.22.56.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Αποξήλωση µετά προσοχής περιπτέρων πώλησης αγαθών των οποίων επιβάλλεται η 
µετατόπιση λόγω των αναγκών του Έργου, περιλαµβανοµένων και των βοηθητικών 
εγκαταστάσεών τους και επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις. ∆ηλαδή, εργασία αποξήλωσης και 
επανατοποθέτησης, φύλαξη εντός του χώρου του εργοταξίου και µεταφορά στη νέα θέση 
τοποθέτησης και υλικά και µικροϋλικά επανατοποθέτησης. 
 
Τιµή κατ' αποκοπή για το σύνολο όλων των εργασιών (ΚΑΤ) των περιπτέρων πώλησης αγαθών  
των οποίων επιβάλλεται η µετατόπιση λόγω των αναγκών του Έργου, περιλαµβανοµένων και 
των βοηθητικών εγκαταστάσεών τους και επανατοποθέτηση σε νέες θέσεις. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια εκατόν είκοσι επτά & είκοσι επτά λεπτά  
 Αριθµητικώς:   1.127,27 
 
 
 

AT: 076  Αποσυναρµολόγηση, µεταφορά, προωρινή αποθήκευση και φύλαξη εντός 
του χώρου του εργοταξίου χυτοσιδηρών εσχαρών προστασίας λάκκων 
δένδρων, µέχρι την επανατοποθέτησή τους ή την παράδοσή τους στην 
Α.Μ. 

 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ Ν.22.56.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2275) 

 
Αποσυναρµολόγηση, µεταφορά, προσωρινή αποθήκευση και φύλαξη εντός του χώρου του 
εργοταξίου χυτοσιδηρών εσχαρών προστασίας λάκκων δένδρων, µέχρι την επανατοποθέτησή 
τους ή την παράδοσή τους στην Α.Μ. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια εκατόν είκοσι επτά & είκοσι επτά λεπτά  
 Αριθµητικώς:   1.127,27 
 
 
 
 

ANTIMETΩΠΙΣΗ Υ∆ΑΤΩΝ 

 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων 
 
Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την αποστράγγιση 
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων  κατά την εκτέλεση των 
διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την µελέτη ή µετά από 
έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 
''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 08-10-02-00 ''Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων''. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος κατάλληλης 

ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων  

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

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

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

εργασιών 
στ. Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο 
 
Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται µετά από 
έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης, 
εξής: 
 

AT: 077    Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. 
 Ισχύος έως 1,0 ΗΡ  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6106) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και σαράντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   3,40      
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AT: 078   Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. 
 Ισχύος έως 1,0 ΗΡ έως 2,0 ΗΡ  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6107) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   4,30      
 
 

AT: 079 Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. 
 Ισχύος 2,0 έως 5,0 ΗΡ  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.01..03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6108) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και δέκα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   5,10      
 
 

AT: 080    Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. 
 Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.01.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6109) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και εξήντα 

  Αριθµητικώς:   8,60      

 
 

AT: 081   Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. 
 Ισχύος 10,0 έως 20,0 ΗΡ  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.01.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6110) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκατέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   14,30      

 
 

AT: 082    Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. 
 Ισχύος έως 1,0 KW  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6106) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   4,30      
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AT: 083   Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. 
 Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6107) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και δέκα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   5,10      
 
 

AT: 084    Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. 
 Ισχύος 3,0 έως 5,0 kW  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6108) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και ογδόντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   6,80      
 
 

AT: 085   Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. 
 Ισχύος 5,0 έως 7,5 kW  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.02.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6109) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Οκτώ και εξήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   8,60     
 
 

AT: 086    Αντλητικά συγκροτήµατα ηλεκτροκίνητα. 
 Ισχύος 8,0 έως 10,0 kW  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.01.02.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6110) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆έκα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   10,30     
 
 

 
Υποβιβασµός στάθµης υπογείων υδάτων µε σύστηµα σηµειακών αντλήσεων (well -
points), ανά ηµέρα απασχόλησης του συστήµατος 
 
Υποβιβασµός στάθµης υπογείων υδάτων µε συστήµα well - point, , σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-
10-03-00 ''Αντλήσεις υποβιβασµού υδροφόρου ορίζοντα µε well points''. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. η προσκόµιση επί τόπου του απαιτουµένου εξοπλισµού (αντλίες, σωληνώσεις, γεννήτριες, 

αυτοµατισµοί κλπ) 
β. η εγκατάσταση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από την µελέτη και τις οδηγίες του 

κατασκευαστού του εξοπλισµού 
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γ. η αδιάλλειπτη λειτουργία κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών σύµφωνα µε το 
εγκεκριµένο από την Υπηρεσία χρονοδιάγραµµα (καύσιµα ή ηλεκτρική ενέργεια και  
απασχόληση του προσωπικού εγκατάστασης, ελέγχου και συντήρησης) 

δ. η πλήρης αποξήλωση και µεταφορά εκτός εργοταξίου όλου του εξοπλισµού µετά την 
ολοκλήρωση των προβλεποµένων εργασιών. 

 
Τιµή ανά ηµέρα παραµονής του εγκατεστηµένου συγκροτήµατος στο έργο, ανεξαρτήτως των 
ωρών λειτουργίας. 
 

AT: 087  Απασχόληση συγκροτήµατος µε βάση τον αριθµό των στοιχείων.   
 Ηµερήσια απασχόληση συγκροτήµατος 4 στοιχείων  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.02.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6110) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια τριάντα 

  Αριθµητικώς:   330,00     
 
 

AT: 088 Απασχόληση συγκροτήµατος µε βάση τον αριθµό των στοιχείων.   
 Ηµερήσια απασχόληση συγκροτήµατος 8 στοιχείων  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.02.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6110) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξακόσια είκοσι 

  Αριθµητικώς:   620,00      
 
 

AT: 089    Απασχόληση συγκροτήµατος µε βάση την εγκατεστηµένη ισχύ. 
 Ηµερήσια απασχόληση συγκροτήµατος ισχύος 20 kW  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.02.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6110) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια τριάντα 

  Αριθµητικώς:   330,00     

 
 

AT: 090  Απασχόληση συγκροτήµατος µε βάση την εγκατεστηµένη ισχύ. 
 Ηµερήσια απασχόληση συγκροτήµατος ισχύος 50 kW  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 6.02.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6110) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξακόσια είκοσι 

  Αριθµητικώς:   620,00    
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ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

AT: 091    Μόνιµες προεντεταµένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών 

εκσκαφών, φορτίου λειτουργίας 400-500 kN και µήκους αγκυρώσεως ≤ 20 
m  

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-21.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7024) 

 
Ως εργασίες δάτρησης  νοούνται οι διατρήσεις που εκτελούνται µε µηχανικό εξοπλισµό κινούµενο 
στο δάπεδο εργασίας και όχι µε ανάρτηση προσωπικού ή εξοπλισµού. 
 
Προεντεταµένες αγκυρώσεις βραχωδών πρανών ανοιχτών εκσκαφών µόνιµης (διπλής) 
προστασίας, µε µεταλλικά αγκύρια αυξηµένης ανθεκτικότητας στην διάβρωση (για την αποφυγή 
οξείδωσής τους), σύµφωνα µε την Μελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-04-00 "Προεντεταµένες 
αγκυρώσεις". 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των αγκυρίων και των εξαρτηµάτων τους 

• η εισκόµιση, χρήση και αποκόµισητου απαιτούµενου εξοπλισµού 

• η διάτρηση των οπών στο βάθος και εύρος που απαιτείται 

• ο καθαρισµός και έκπλυση των οπών 

• η τοποθέτηση, τάνυση και επανατάνυση των αγκυρίων 

• ο έλεγχος των αγκυρώσεων και οι µετρήσεις των φορτίων 

• η εισπίεση του ενέµατος (τσιµέντου ή ρητινικού) 

• η κατασκευή δοκιµαστικών αγκυρώσεων 
Τιµή ανά µέτρο µήκους προεντεταµένης αγκύρωσης βράχου, αναλόγως του ονοµαστικού φορίου 
λειτουργίας και του µήκους.. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πενήντα επτά 

 Αριθµητικώς:   57,00 
 
 
 

Αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών 
 
Ηλωση βράχου µε χαλύβδινα αγκύρια ολόσωµης πάκτωσης, οποιουδήποτε µήκους, από χάλυβα 
Β500C για την αντιστήριξη πρανών ανοικτών εκσκαφών, σταθεροποίηση βραχωδών σχηµατισµών, 
αγκύρωση πλεγµάτων, συρµατοσχοίνων ή φραχτών κ.λ.π., σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 12-03-03-04 
‘’Απλά αγκύρια υποστήριξης σηράγγων συνεχούς πάκτωσης (αγκύρια SN)’’ 
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια ράβδων αγκύρωσης µε διαµορφωµένο σπείρωµα, τσιµεντενέµατος και όλων των 
απαιτουµένων εξαρτηµάτων (πλάκα έδρασης, περικόχλια κ.λ.π.),  

• η µεταφορά τους επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές και η προσέγγισή τους στην θέση 
τοποθέτησης,  

• η εισκόµιση, οι µετακινήσεις από θέση σε θέση εργασίας, η χρήση και η αποκόµιση του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού  

• η διάτρηση της οπής, ο καθαρισµός και η έκπλυσή της, η εγκατάσταση του αγκυρίου, η 
έγχυση του τσιµεντενέµατος, η αρχική και τελική σύσφιξη της κοχλίωσης και ο έλεγχος της 
αγκύρωσης,  
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Τιµή ανά µέτρο µήκους ήλου περιλαµβανοµένου και του σπειρώµατος 
 

AT: 092    Φέρουσας ικανότητας 200 kN µε ράβδους Φ25 B500C  
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-23.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα πέντε & σαράντα  λεπτά 

Αριθµητικώς:   15,40 
 
 

AT: 093  Φέρουσας ικανότητας 300 kN µε ράβδους Φ28 B500C  
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-23.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα επτά & είκοσι  λεπτά 

Αριθµητικώς:   17,20 
 
 

AT: 094    Φέρουσας ικανότητας 440 kN µε ράβδους Φ32 B500C  
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-23.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7025) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι τέσσερα & σαράντα  λεπτά 

Αριθµητικώς:   24,40 
 
 
 
 

ΑΝΤΗΡΙ∆ΕΣ 

 

AT: 095  Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 
160 mm 

 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 61.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6104) 

 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά 
έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, και σε 
οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους µε 
κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή 
τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκόλληση, σύµφωνα µε την µελέτη, και έδρασή τους επί των 
στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 
 
Με την τιµή του παρόντος άρθρου τιµολογούνται και τα ειδικά εξαρτήµατα µεταλλικών πασσάλων 
για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων.  
 
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.  
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Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & σαράντα  λεπτά  
 Αριθµητικώς:   2,40 
 
 
 

AT: 096   Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς 
>160 mm 

 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 61.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6104) 

 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή πλευρά 
µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε σχεδίου, 
και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συνδεδεµένων µεταξύ τους 
µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή 
τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, σύµφωνα µε την µελέτη  και έδρασή τους επί των 
στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 
  
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.  
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & πενήντα  λεπτά  
 Αριθµητικώς:   2,50 
 
 
 
 

ΠΑΣΣΑΛΩΣΕΙΣ 

 

∆ιάτρηση και σκυροδέτηση έγχυτων πασσάλων 
 
Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπασσάλου) από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, 
σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν 
ξηρώ ή µέσα σε νερό, µε οποιοδήποτε σύστηµα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η 
προβλεπόµενη από την µελέτη ποιότητα σκυροδέµατος C20/25, η διάµετρος και η έδραση του 
πασσάλου καθώς και η επικάλυψη του σιδηροπλισµού.  
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι 
πάσσαλοι) και κεφαλόδεσµoι" 
 
Στις τιµές µονάδας (ανά διατοµή πασσάλου) περιλαµβάνονται: 
 

• η προσκόµιση, εγκατάσταση, λειτουργία και αποκόµιση µηχανηµάτων διάτρησης πασσάλων και 
λοιπού απαιτουµένου βοηθητικού εξοπλισµού και µέσων  

• οι τοπικές µετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισµού, από θέση σε θέση κατασκευής 
εγχύτων πασσάλων  

• η διαµόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία του 
διατρητικού εξοπλισµού 

• η λήψη µέτρων για την αντιµετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων 
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• η συλλογή, αποκοµιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγµάτων,  

• η προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, 
µε χρήση τσιµέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Π.∆. 244/80), 
όταν τα χηµικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν 

• η χρήση ανασυροµένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέµατος εντός της οπής (tremmie 
pipes) 

• η τυχόν απαιτούµενη συµπλήρωση της οπής του πασσάλου µε κοκκώδες υλικό  
 

Στις τιµές περιλαµβάνονται ανηγµένα:  
 

• oι δαπάνες δοκιµαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 20 
πασσάλους και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση 
πασσάλων των οποίων η αιχµή δεν εισχωρεί σε βράχο.  

• oι δαπάνες ελέγχου της συνεχείας της σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integrity testing) 
µε ακουστικές µεθόδους (sonic). 

• oι δαπάνες συγκέντρωσης, παρουσίασης και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
παραπάνω ελέγχων.  

 
Στις τιµές µονάδας δεν περιλαµβάνονται οι παρακάτω δαπάνες: 

 

• Προµήθειας, διαµόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισµού του πασσάλου από χάλυβα 
Β500 C 

• Χρήσης µπεντονίτη κατά την διάτρηση για την αποφυγή κατάπτωσης των παρειών του 
διατρήµατος 

• ∆ιασωλήνωσης της οπής του πασσάλου µε µεταλλικό µανδύα 

• Ενσωµάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώµα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων, 
τσιµεντενέσεων, κ.λ.π. για τον ποιοτικό έλεγχο του πυθµένα έδρασης του πασσάλου. Η σχετική 
µεθοδολογία, η οπόια θα προτείνεται και θα τεκµηριώνεται από τον Ανάδοχο, υπόκειται στην 
έγκριση της Υπηρεσίας. 

• Λεπτοµερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του πασσάλου, 
σε πασσάλους µεγάλων φορτίων π.χ. > 500 ton µε τη βοήθεια ακτίνων “γ” ή αναλόγων µη 
καταστροφικών µεθόδων (non destructive tests).  

• Τυχόν προσθέτων δοκιµαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς πασσάλους, 
επί πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο. 

• Τυχόν επί πλέον δοκιµαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή µη λειτουργικούς πασσάλους) µε 
οριζόντια φορτία 

 
Επιµετράται το πραγµατικό µήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την στάθµη του 
πυθµένα µέχρι την οριστική στάθµη της κεφαλής του πασσάλου, όπως προβλέπονται στη µελέτη. 
∆ε επιµετράται το τυχόν επί πλέον βάθος, κάτω από την εγκεκριµένη στάθµη πυθµένα, ούτε το 
αποκοπτόµενο τµήµα της κεφαλής του πασσάλου. 

 
Τιµή ανά µέτρο µήκους έγχυτου πασσάλου  

 

AT: 097  Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0,60 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-26.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα ένα & σαράντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   81,40 
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AT: 098    Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 0,80 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-26.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα εννέα & πενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   91,50 
 

 
AT: 099    Φρεατοπάσσαλος διαµέτρου Φ 1,00 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-26.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2731) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι δύο 
 Αριθµητικώς:   122,00 

 
 

AT: 100  Μεταλλικός µανδύας πασσάλων 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-27 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2672) 

 
Επένδυση φρεατοπασσάλων µε µανδύα από µαύρη λαµαρίνα πάχους 5 mm, σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 "Πάσσαλοι δι' εκσκαφής (έγχυτοι πάσσαλοι) και κεφαλόδεσµoι" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και η µεταφορά επί τόπου του έργου της λαµαρίνας και όλων των απαιτούµενων 
αναλωσίµων,  

• η κατεργασία, κοπή και συγκόλληση της λαµαρίνας για την µόρφωση του µεταλλικού µανδύα, η 
εξωτερική προστασία του µεταλλικού µανδύα µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς 
(συµπεριλαµβάνεται το ανάλογο primer), καθώς και ο καταβιβασµός  

• η τοποθέτηση του µεταλλικού µανδύα εντός της οπής του πασσάλου. 
 
Τιµή για ένα χιλιόγραµµο µεταλλικού µανδύα πλήρους µορφωµένου και τοποθετηµένου.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & τριάντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   2,30 

 
 
 

AT: 101  Στεγανοποίηση πασσαλοστοιχίας µε µεµβράνη HDPE 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-28 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412) 

 
Στεγανοποίηση όψης πασσαλοστοιχίας µε µεµβράνη πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDPE), 
πάχους 1,00 mm, µε κολουροκωνικές προεξοχές ύψους τουλάχιστον 8 mm. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου, της µεµβράνης HDPE, των εξαρτηµάτων στερέωσης, των 
ταινιών κάλυψης αρµών κλπ,  

• η προσέγγιση και η εφαρµογή της στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις.  
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επιφανείας πασσαλοστοιχίας, µε ανηγµένες τις επικαλύψεις. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έντεκα & είκοσι  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   11,20 
 

 
 
 

ΛΟΙΠΕΣ ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

 

AT: 102    Αντιστηρίξεις µε ξυλοζεύγµατα  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 7.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6301) 

 
Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή παρεµφερούς 
τύπου µεθοδολογία, µε τα απαιτούµενα υλικά και συνδέσµους καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιµοποίηση, σύµφωνα 
µε την µελέτη του έργου ή την µελέτη εφαρµογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την 
Υπηρεσία. 
 
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (µεµονωµένες αντιστηρίξεις επί µήκους έως 2,0 m ανά 20 m µήκους 
ορύγµατος) περιλαµβάνονται ανηγµένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγµάτων και δεν 
υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισηµαίνεται πάντως ότι όταν εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, το 
οποίο αναφέρεται σε ''συστηµατικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες 
σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιµετράται η συνολική επιφάνεια.  
 
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέραιται 
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισµός του εδάφους του αντιστοίχου ορύµατος. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές  του 
ορύγµατος. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο 

 Αριθµητικώς:   2,00     

 
 
 

AT: 103    Προµήθεια χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 7.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6102) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου των έργων και προσωρινή αποθήκευση χαλυβδίνων 
πασσαλοσανίδων ψυχράς εξελάσεως από χάλυβα κατηγορίας S235 JRC κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10249-1, για την κατασκευή κιβωτίων ή φραγµάτων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
11-02-02-00 ''Αντιστηρίξεις µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες''. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν οι πασσαλοσανίδες προβλέπεται να 
ενσωµατωθούν µονίµως στο έργο. Αλλως εφαρµόζεται το άρθρο 7.03 του Τιµολογίου: ‘’Χρήση 
χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων’’. 
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Στο παρόν άρθρο εντάσσονται και οι πάσης φύσεως σύνδεσµοι, εξαρτήµατα και χαλύβδινα 
προφίλ που απαιτούνται για την διαµόρφωση του πετάσµατος των πασσαλοσανίδων 
σύµφωνα µε την µελέτη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι απώλειες πασσαλοσανίδων από ανεπιτυχή έµπηξη και 
ανεπιτυχή εξόλκυση (όταν προβλέπεται επαναχρησιµοποίησή τους στο ίδιο έργο). 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εµπηχθεί ικανοποιητικά και 
των αντιστοίχων εξαρτηµάτων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 7.04 των ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα 

 Αριθµητικώς:   1,00      

 
 
 

AT: 104    Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 7.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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 Υ∆Ρ. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν και είκοσι πέντε λεπτά 

 Αριθµητικώς:   0,25     

 
 
 

AT: 105    Εµπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 7.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 49 / 232 
 

 

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. 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαπέντε 

  Αριθµητικώς:   15,00      
 
 
 

AT: 106    Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων.  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 7.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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.   
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά 

  Αριθµητικώς:   7,00      

 
 
 

AT: 107  Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 7.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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. 
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β. Η απασχόληση των απαιτουµένων µηχανηµάτων για την σταδιακή καταβίβαση των 
πετασµάτων στο προς εκσκαφή όρυγµα και η τυχόν απαιτούµενη βοηθητική έµπηξη 

γ. Η συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των πετασµάτων. 
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγµατος 
ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασµάτων και των εξαρτηµάτων τους 
 
Η επιµέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) τοποθετηθέντων  αµφιπλεύρων πετασµάτων 
αντιστήριξης (µε 1,00 m2 πετάσµατος αντιστηρίζονται 2,00 m2 παρειών ορύγµατος). Επιµετράται 
µόνο το τµήµα του πετάσµατος πάνω από την στάθµη του πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 
cm πάνω από την στάθµη του εδάφους. 
 
Επισήµανση:  Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή µόνον όταν προβλέπεται ρητά στην µελέτη του 

έργου  
 
Tιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο (m2)  τοποθετηθέντων πετασµάτων αντιστήριξης. 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα ένα και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   31,90     
 
 
 

AT: 108    Εφαρµογή της µεθόδου Βερολίνου για την εκτέλεση εκσκαφών µε 
κατακόρυφα πρανή 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 7.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6103) 

 
Εφαρµογή της µεθόδου Βερολίνου για την εκτέλεση εκσκαφών µε κατακόρυφα πρανή, στην 
περίπτωση ύπαρξης οµόρων κατασκευών ή όταν απαντώνται δυσµενείς γεωτεχνικές συνθήκες, 
σύµφωνα µε την µελέτη του έργου.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
α. Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του διατρητικού µηχανήµατος φρεατο-πασσάλων 

και του λοιπού απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων. 
β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των προβλεποµένων από την µελέτη διατοµών 

µορφοχάλυβα ‘’Π’’ κατηγορίας S235JR και χαλυβδίνων πλακών, ή πλατυπέλµων 
χαλυβδίνων διατοµών ΗΡΕ ή ΗΒ, σύµφωνα µε την µελέτη. 

γ. Η επί τόπου διαµόρφωση των χαλυβδίνων πασσάλων µε ηλεκτροσυγκόλληση 
(περιλαµβάνεται η απασχόληση εξοπλισµού και αναλωσίµων ηλεκτροσυγκόλλησης) 

δ. Η διάτρηση οπών διαµέτρου 450 - 600  mm, σύµφωνα µε την µελέτη, στο εκάστοτε 
προβλεπόµενο βάθος και η συγκέντωση, φόρτωση και αποκοµιδή των προϊόντων 
διάτρησης. 

ε. Εναλλακτικά, η έµπηξη των πασσάλων µε κρουστικό ή δονητικό εξοπλισµό, όταν αυτό 
προβλέπεται από την µελέτη 

στ. Ο καταβιβασµός του µεταλλικού πασσάλου στην οπή και ο εγκιβωτισµός του στο µεν τµήµα 
υπό την προβλεπόµενη στάθµη του ορύγµατος (ζώνη πάκτωσης) µε σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20, στο δε υπόλοιπο τµήµα της στήλης µε ισχνό αµµοτσιµέντο (περιλαµβάναται η 
προµήθεια και η εφαρµογή των υλικών αυτών), ή Υλικό Ελεγχόµενης Χαµηλής Αντοχής 
(CLSM: controlled low strength material) 

 
Επισηµαίνεται ότι η κατασκευή των φατνωµάτων των τοιχίων από σκυρόδεµα µεταξύ των 
µεταλλικών πασσάλων και οι τυχόν απαιτούµενες αγκυρώσεις (µόνιµες ή προσωρινές) δεν 
συµπεριλµβάνονται και τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
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Η επιµέτρηση προς πληρωµή των πασσάλων της µεθόδου Βερολίνου θα γίνεται σε µέτρα 
µήκους τοποθετηµένου διδύµου προφίλ U ή πλατυπέµλου προφιλ, πλήρως εγκιβωτισµένου ή 
εµπηχθέντος, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της Μελέτης. 
 
Για ένα µέτρο µήκους (µµ) µεταλλικού πασσάλου κατά τα ανωτέρω. 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ιακόσια εννέα 

  Αριθµητικώς:   209,00     

  

 
 
 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙ∆ΩΝ 

 

AT: 109   Επιχώµατα από κοκκώδη υλικά κάτω από τα πεζοδρόµια 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-4.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 

 
Kατασκευή επιχώµατος από διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου στις θέσεις διαµόρφωσης 
πεζοδροµίων, µεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώµατος" και της στάθµης 
έδρασης των τσιµεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδροµίων, µε βαθµό συµπύκνωσης 
τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη 
δοκιµή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
Εκτέλεση των εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωµάτων". 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια του θραυστού υλικού λατοµείου και του νερού διαβροχής, και η µεταφορά τους επί 
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η σταλία των µεταφορικών µέσων,  

• η διάστρωση, µόρφωση, διαβροχή και συµπύκνωση του θραυστού υλικού µε µηχανικό 
εξοπλισµό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθµό 
συµπύκνωσης 

 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι & τριάντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   6,30   [*]             
 
 
 

AT: 110     Μεταβατικά επιχώµατα τεχνικών έργων και επιχώµατα ζώνης αγωγών 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-4.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6068) 

 
Κατασκευή µεταβατικού επιχώµατος µε κοκκώδες υλικό, πίσω και πάνω από τεχνικά έργα, µέχρι 
ύψους 1,0 m από την κλείδα του τεχνικού (πλην των Cut and Cover), καθώς και επιχώµατος για την 
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πλήρωση της ζώνης πάσης φύσεως αγωγών-οχετών σε τάφρους εκτός οδού και για την πλήρωση 
του εναποµένοντος όγκου του σκάµµατος αγωγών εντός του σώµατος της οδού, σύµφωνα µε την 
ΕΤΕΠ 02-07-03-00 "Μεταβατικά επιχώµατα".  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωµάτων, όταν τα επιχώµατα ή 
µέρος τους εδράζονται στο φυσικό έδαφος  

• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο ενσωµάτωσης, του 
κοκκώδους υλικού και των υπόλοιπων απαιτούµενων υλικών, µετά των φορτοεκφορτώσεων  
και της σταλίας του αυτοκινήτου 

• Η διάστρωση, µόρφωση, συµπλήρωση και συµπύκνωση  

• Η δαπάνη διενέργειας όλων των απαιτούµενων ελέγχων συµπύκνωσης 

• Η κατασκευή των τυχόν απαιτούµενων οριζόντιων ή κατακόρυφων αντιστηρίξεων  

• Η δαπάνη λήψης όλων των απαιτούµενων µέτρων προστασίας των αγωγών, οχετών κλπ 
όπως και της προστατευτικής επένδυσής τους από νερά, διαβρώσεις κλπ. 

 
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου έτοιµης κατασκευής, µε λήψη αρχικών και τελικών 
διατοµών σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής µεταβατικών επιχωµάτων ως και επιχώµατος αγωγών-
οχετών από κοκκώδες υλικό. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα & πενήντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   9,50   [*] 
 
 

 
AT: 111   Επιχώσεις ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις συµπύκνωσης 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6066) 

 
Επίχωση πάσης φύσεως ορυγµάτων µε προϊόντα εκσκαφών που έχουν προσκοµισθεί επί 
τόπου, χωρίς ιδιαίτερες 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. 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) πληρούµενου όγκου ορύγµατος. 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Μηδέν και τριάντα οκτώ λεπτά 

  Αριθµητικώς:   0,38  
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AT: 112    Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συµπύκνωσης 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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. 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και σαράντα τρία λεπτά 

  Αριθµητικώς:   1,43     
 
 
 
Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο 
λατοµείου 

 
Επίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων σε κατοικηµένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών 
αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου, 
σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου διαβαθµισµένου 

θραυστού υλικού λατοµείου, οι πλάγιες µεταφορές, η έκριψη στό όρυγµα µε µηχανικά µέσα και 

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

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

συµπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγµατος, ούτως ώστε να επιτευχθεί 

βαθµός συµπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο µε το 

95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
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Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραµµών πληρωµής 
του ορύγµατος που καθορίζονται στην µελέτη. 
 

AT: 113    Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου 

 Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.05.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6068) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Έντεκα και σαράντα λεπτά  

        Αριθµητικώς:   11,40   [*]  
 
 

AT: 114    Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό 
αµµοχάλικο λατοµείου 

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.05.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6068) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ∆έκα και πενήντα λεπτά 

          Αριθµητικώς:   10,50   [*]  
 
 
 

AT: 115    Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως 
λατοµείου  

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6069) 

 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σηλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης λατοµείου, 
σύµφωνα µε τις τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 ''Επανεπίχωση 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆έκα και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   10,50   [*] 
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AT: 116    Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο ορυχείου ή 
χειµάρρου. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6069.1) 

 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων εντός ορύγµατος µε άµµο προέλευσης ορυχείου ή 
χειµάρρου, σύµφωνα µε τις αντίστοιχες τυπικές διατοµές της µελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγµάτων υπογείων δικτύων'' 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η προµήθεια της άµµου (εξόρυξη, κοσκίνισµα κλπ) και η µεταφορά της επί τόπου του έργου 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή για την 
αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 

 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την 
µελέτη γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών) 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   5,20   [*] 
 
 
 
Εξυγιαντικές στρώσεις µε αµµοχαλικώδη υλικά 
 
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. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

 

AT: 117    Εξυγιαντικές στρώσεις µε φυσικά αµµοχάλικα  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.09.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6067) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Τέσσερα και τριάντα λεπτά  

         Αριθµητικώς:   4,30   [*]  
 
 

AT: 118    Εξυγιαντικές στρώσεις µε θραυστά υλικά λατοµείου  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.09.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6067) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Εννέα και πενήντα λεπτά 

          Αριθµητικώς:   9,50   [*] 
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AT: 119    Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθµισµένα αδρανή  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 5.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2815) 

 
Κατασκευή φίλτρων αποστράγγισης απο κατάλληλα διαβαθµισµένα θραυστά αδρανή, 
µονοβαθµίων ή διβαθµίων, γραµµικών στραγγιστηρίων (περιβολή διάτρητων σωλήνων, 
πλήρωση αποστραγγιστικών τάφρων) και επιφανειακών αποστραγγίσεων (φίλτρα πρανών, 
στρώσεις στράγγισης µε ή χωρίς γεωσυνθετικά κ.λπ.), στις θέσεις και µε τα χαρακτηριστικά που 
προβλέπονται από την µελέτη, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-03-02-00 ‘’Φίλτρα στραγγιστηρίων από 
διαβαθµισµένα αδρανή’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια αδρανών της προβλεπόµενης κοκκοµετρικής 
διαβάθµισης, η µεταφορά τους στην θέση ενσωµάτωσης από οποιαδήποτε απόσταση, η 
προσέγγιση, η διάστρωση και συµπύκνωσή τους (ελαφρά στην περίπτωση των γραµµικών 
στραγγιστηρίων, σύµφωνα µε την µελέτη για τις αποστραγγιστικές στρώσεις). 
 
Επιµέτρηση εντός των ορίων των διαστάσεων της µελέτης (διατοµή γραµµικού στραγγιστηρίου, 
πάχος αποστραγγιστικής στρώσης). Κατά την επιµέτρηση του όγκου του φίλτρου των γραµµικών 
στραγγιστηρίων θα αφαιρείται η διατοµή του διατρήτου σωλήνα. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο τοποθετηµένου υλικού φίλτρου 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και εξήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   8,60     

 
 

AT: 120   Κατασκευή στρώσης άµµου - σκύρων µεταβλητού πάχους 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-23 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121A) 

 
Κατασκευή στρώσης µεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές στρώσεις, υπό 
τα επιχώµατα και υπό τα θεµέλια τεχνικών έργων, από άµµο και σκύρα µεγίστου κόκκου 20 cm, 
προερχόµενα από κοσκίνισµα φυσικών αµµοχαλίκων ή θραύση καταλλήλων βραχωδών υλικών.  

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

 

• Η µόρφωση και συµπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άµµου - σκύρων µε βαθµό 
συµπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 
τροποποιηµένη δοκιµή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή 
Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) 

• Η προµήθεια και µεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άµµου, των σκύρων, του 
απαιτούµενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,  

• Η διάστρωση, διαβροχή και συµπύκνωση των υλικών,  
Η επιµέτρηση γίνεται επί συµπυκνωµένου όγκου µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 
 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 57 / 232 
 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι & τριάντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   6,30                 [*] 

 
 

 

AT: 121   Πλήρωση νησίδων µε φυτική γη 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Α-25 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1620) 

 
Πλήρωση κεντρικής νησίδας οδικής αρτηρίας, νησίδων κόµβων και χώρων ανάπτυξης πράσινου µε 
κατάλληλη φυτική γη, σύµφωνα µε τα σχέδια και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 "Επένδυση πρανών - 
πλήρωση νησίδων µε φυτική γη".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• Η προσκόµιση κατάλληλης φυτικής γης  που έχει αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών 
του έργου (φορτοεκφορτώσεις, µεταφορά επί τόπου από οποιαδήποτε απόσταση και σταλία 
αυτοκινήτων) 

• Η προετοιµασία της επιφάνειας τοποθέτησης της φυτικής γης.  

• Η τοποθέτηση, η διάστρωση, η ελαφρά συµπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρησή της 
µέχρι τη λήξη του χρόνου εγγύησης του έργου.  

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση της προβλεπόµενης από την µελέτη στάθµης µορφής της 
πλήρωσης, µε προσκόµιση και τοποθέτηση συµπληρωµατικής ποσότητας φυτικών γαιών. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο διαστρωθείσας ελαφρώς συµπυκνωµένης φυτικής γης, µε λήψη αρχικών και 
τελικών διατοµών,  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & ενενήντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   1,90 
 

 
 
 

ΕΚΘΑΜΝΩΣΕΙΣ - ΚΟΠΗ & ΕΚΡΙΖΩΣΗ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ - ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 

 
Εκθάµνωση εδάφους  

 
Εκθάµνωση εδάφους µε την αποκόµιση και συσσώρευση των προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 02-01-01-00 "Καθαρισµός και εκχέρσωση στη ζώνη 
εκτέλεσης των εργασιών" 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο εκθάµνωσης (m2) 

  

AT: 122 µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού µέχρι 0,25 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2101) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα  
 Αριθµητικώς:   4,00 
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AT: 123  µε δενδρύλια περιµέτρου κορµού 0,26 - 0,40 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΟΙΚ 20.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2101) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε 
 Αριθµητικώς:   5,00 

 
 
 
Κόψιµο & εκρίζωση  δένδρων  
 
Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί κοπή, 
και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε 
εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.  
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, µηχανηµάτων και 
εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

AT: 124   Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,31 µέχρι 0,60 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ-2.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5354) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα  
 Αριθµητικώς:   60,00 
 
 

AT: 125   Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,61 µέχρι 0,90 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ-2.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5354) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα 
 Αριθµητικώς:   80,00 
 
 

AT: 126   Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 0,91 µέχρι 1,20 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ-2.4 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5354) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατό  
 Αριθµητικώς:   100,00 
 
 

AT: 127   Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού από 1,21 µέχρι 1,50 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ-2.5 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5354) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα πέντε  
 Αριθµητικώς:   135,00 
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AT: 128   Εκρίζωση µεγάλων δένδρων περιµέτρου κορµού πάνω από 1,51 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ-2.6 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5354) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα  
 Αριθµητικώς:   180,00 
 
 

AT: 129   Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορµού έως 
3,0 m 

 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ-2.7 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5354) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρία 
 Αριθµητικώς:   3,00 
 
 

AT: 130   Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορµού > 3,0 
m 

 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ζ-2.8 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5354) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτώ  
 Αριθµητικώς:   8,00 
 
 
 
Μεταφύτευση φυτών 
 
Οι εργασίες µεταφύτευσης φυτών θα γίνουν σύµφωνα  µε  την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-05-08-00 
 

AT: 131   Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 45 - 150 lt 
 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ε-10.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210) 

 
Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων 
µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 45 - 150 lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση 
και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαµόρφωση λεκάνης 
άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα πέντε 
 Αριθµητικώς:   45,00 
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AT: 132   Μεταφύτευση φυτών µε µπάλα χώµατος όγκου 151 - 300 lt 
 Άρθρο ΝΕΤ ΠΡΣ Ε-10.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΠΡΣ-5210) 

 
Προετοιµασία του φυτού (κλάδεµα κλπ), ριζοκοπή, εκρίζωση µε χρήση καταλλήλων 
µηχανηµάτων, επένδυση της µπάλας χώµατος όγκου 151 - 300 lt µε κατάλληλα υλικά, φόρτωση 
και µεταφορά στον νέο λάκκο φύτευσης, εκφόρτωση, φύτευση, λίπανση και διαµόρφωση λεκάνης 
άρδευσης ανάλογης µε την κόµη του και µια άρδευση του µε κατάκλυση της λεκάνης. Στην τιµή 
περιλαµβάνονται η αξία του λιπάσµατος και του νερού και η δαπάνη αποµάκρυνσης όλων των 
υλικών που θα προκύψουν από τη µεταφύτευση (πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα  
                 Αριθµητικώς:   140,00 

 
 
 
 

Ο∆ΟΣΤΡΩΣΙΑ 

 

AT: 133   Υπόβαση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-1.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3121.Β) 

 
Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους 
κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

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

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης υπόβασης µεταβλητού πάχους  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα & πενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   9,50                   [*] 
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AT: 134   Υπόβαση οδοστρωσίας συµπυκωµένου πάχους 0,10 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-1.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά 
αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις 
οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της 
επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης υπόβασης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & ενενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   0,90                  [*] 
 
 

 

AT: 135 Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-2.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 

 
Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά 
σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους 
κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε 
υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την 
κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη.  

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα & πενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   9,50                  [*] 
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AT: 136   Βάση πάχους 0,10 m (ΠΤΠ Ο-155) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-2.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3211.Β) 

 
Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συµπυκνωµένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή 
υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων 
από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας 
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,  

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

• η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από 
την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0.10 m  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα 
 Αριθµητικώς:   1,00                 [*] 

 
 

 

AT: 137 Ισοπεδωτική στρώση εφαρµοζόµενη σε βραχώδη ορύγµατα 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Γ-4 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-3111.Β) 

 
Kατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης σε βραχώδη ορύγµατα, ελαχίστου συµπυκνωµένου πάχους 
0,08 m, µε αδρανή θραυστά σταθεροποιουµένου τύπου, ανεξάρτητα από τη µορφή και έκταση 
της επιφάνειας διάστρωσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωµάτων από 
ασύνδετα αδρανή υλικά", 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται: 

• η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών,  

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

• οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία των αυτοκινήτων,  

• η διάστρωση, η διαβρoxή και η συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την 
µελέτη γεωµετρική επιφάνεια και ο επιθυµητός βαθµός συµπύκνωσης.  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ισοπεδωτικής στρώσης ελάχιστου συµπυκνωµένου πάχους 0,08 m  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & εβδοµήντα  λεπτά  
 Αριθµητικώς:   0,70                 [*] 
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ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (µε την αξία της ασφάλτου) 

 

AT: 138   Τοµή οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269(α)) 

 
Τοµή οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα ή άοπλο σκυρόδεµα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
µε χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόµενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραµένον οδόστρωµα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
 
Η αποξήλωση του αποκοπτοµένου τµήµατος και η αποµάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιµολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες’’  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο τοµής οδοστρώµατος µε ασφαλτοκόπτη. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & ογδόντα ένα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   0,81 
 
 
 
Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) 
 
Απόξεση (φρεζάρισµα) στρώσεων υφισταµένου ασφαλτικού οδοστρώµατος µε χρήση αποξεστικού 
µηχανήµατος (φρέζας), στο προβλεπόµενο από την µελέτη βάθος, µε οµαλή και ενιαίας κλίσης 
τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-14-00 ‘’Απόξεση (φρεζάρισµα) 
ασφαλτικού οδοστρώµατος’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η προσκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του αποξεστικού µηχανήµατος 

• Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η µεταφορά τους στις 
προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης 

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

• Οι σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού  

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

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

AT: 139   Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 4 cm 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-2.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & ενενήντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:   0,95 
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AT: 140   Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 6 cm 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-2.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & είκοσι  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   1,21 

 
 

AT: 141  Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώµατος (φρεζάρισµα) σε βάθος έως 8 cm 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-2.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-1132) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & πενήντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:   1,55 
 
 
 

AT: 142  Ασφαλτική προεπάλειψη 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4110) 

 
Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-0 ή µε όξινο 
ασφαλτικό γαλάκτωµα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και 
υπόγεια έργα, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική προεπάλειψη". 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),  

• ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική 
υποβοήθηση,  

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal),  

• η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),  

• η ενδεχόµενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης µε την αξία παραγωγής ή 
προµήθειας και µεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα 
 Αριθµητικώς:   1,00 
 
 
 

AT: 143   Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-4 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4120) 

 
Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέµατος (π.χ. προστασίας µεµβρανών 
στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), µε ασφαλτικό διάλυµα τύπου ΜΕ-5 ή καθαρή άσφαλτο ή 
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ασφαλτικό γαλάκτωµα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της 
επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούµενου αντιυδρόφιλου 
παρασκευάσµατος και η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,  

• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύµατος (θέρµανση, 
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισµός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί µε 
µηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση, 

• η µεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύµατος ή του γαλακτώµατος µε αυτοκiνούµενο 
διανοµέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρµανση του διαλύµατος πριν από τη διάχυση 
(όταν απαιτείται).  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & τριάντα οκτώ λεπτά 
 Αριθµητικώς:   0,38 

 
 
 

AT: 144   Ασφαλτική στρώση βάσης συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-5.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4321Β) 

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση 
και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση 
µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη 
συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού 
σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

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

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης βάσης, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της, 
ως εξής: 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε & ενενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   5,90              [*]     
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AT: 145   Ασφαλτικές στρώσεις µεταβλητού πάχους επιµετρούµενες κατά βάρος  
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-6 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικών απισωτικών στρώσεων και στρώσεων αλλαγής επικλίσεων, καθώς και 

κατασκευή ταπητιδίων και επουλώσεις λάκκων σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από 

την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε 

µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύµφωνα µε 

την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού 

τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

• η µεταφορά του θερµού ασφαλτοµίγµατος επί τόπου και η διάστρωσή του   

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώστε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που 
προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 

Επιµέτρηση µε βάση ζυγολόγια προσκοµιζοµένου προς διάστρωση ασφαλτοµίγµατος. 
 

Τιµή ανά τόνο διαστρωθέντος ασφαλτοµίγµατος.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα πέντε & είκοσι  λεπτά 
 Αριθµητικά:      65,20           [*] 
 
 
 

AT: 146   Ασφαλτικές συνδετικές (ισοπεδωτικές)  στρώσεις συµπυκνωµένου πάχους 
0,05 m   

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-7 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4421Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής συνδετικής (ισοπεδωτικής) στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, 

ανεξάρτητα από την έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν 

θερµώ σε µόνιµη εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 

31,5, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές 

στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος".  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

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

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

• οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώµατα (όπως π.χ. δηµιουργία τριγωνικών 
εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισµα, αποµάκρυνση των προϊόντων, που 
προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.).  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούµενη ασφαλτική 

προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιµολογούνται ιδιαίτερα. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο στρώσης, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύµφωνα µε 

την ΕΤΕΠ 05-03-11-04. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε & ενενήντα  λεπτά 

 Αριθµητικά:      5,90         [*] 
 
 
 

AT: 147   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συµπυκνωµένου πάχους 0,05 m µε 
χρήση κοινής ασφάλτου  

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-8.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την 
έκταση και τη µορφή της επιφάνειας, µε ασφαλτόµιγµα παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 
εγκατάσταση µε θραυστά αδρανή υλικά λατοµείου, τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 
ασφαλτικού σκυροδέµατος".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η παραγωγή ή προµήθεια και µεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου 
µέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτοµίγµατος 

• η παραγωγή του ασφαλτοµίγµατος, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως  

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

• η σταλία των µεταφορικών µέσων 

• η κυλίνδρωση του ασφαλτοµίγµατος (αρχική, ενδιάµεση-εντατική και τελική), ώτε να 
προκύψει η προδιαγραφόµενη επιφανειακή υφή και οµαλότητα 

• η πλήρης συµπύκνωση και επιµελής ισοπέδωση των διαµήκων και εγκαρσίων ενώσεων για 
την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και 
χαρακτηριστικών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα µε το συµπυκνωµένο πάχος της και 
τον τύπο της χρησιµοποιουµένης ασφάλτου, ως εξής: 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι & τριάντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   6,30              [*]     

 
 

 

AT: 148   Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο ∆-8Α 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-4521Β) 

 
Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού 
τάπητα ή µετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσµατος), µε ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου 
ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
"Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέµατος", συµπυκνωµένου πάχους 50 
mm, αστικών οδών, µε χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher).  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητος χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να 
µην σταθµεύουν τα οχήµατά τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς µε ευδιάκριτα έντυπα 
µηνύµατα, καθώς και η τυχόν απαιτούµενη µετακίνηση των οχηµάτων µη συµµορφωθέντων 
οδηγών.  

• Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνισµα) µε κατάλληλο µηχάνηµα (τύπου Arrow) οδών που 
δεν έχουν υποστεί φρεζάρισµα. 

• Η εφαρµογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης µε ασφαλτικό γαλάκτωµα ψυχρού τύπου 
σε αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2. 

• Η προµήθεια, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διάστρωση µε finisher και 
συµπύκνωση του ασφαλτοσκυροδέµατος.  

• Η εργοταξιακή σήµανση σύµφωνα µε την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩ∆Ε.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η αξία της ενσωµατουµένης ασφάλτου 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης ασφαλτόστρωσης. 
  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά & εβδοµήντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   7,70               [*] 
 
 
 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 
       
Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώµατος, ήτοι: 
 
1.  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση υλικού οδοστρωσίας µε αδρανή υλικά λατοµείου, κατά 

στρώσεις πάχους έως 15 cm και συνολικού πάχους ίσου µε το προϋπάρχον. 
2. Εφαρµογή ασφαλτικής προεπάλειψη   
3.  Ασφαλτική στρώση βάσης µε ασφαλτόµιγµα, παρασκευαζόµενο εν θερµώ σε µόνιµη 

εγκατάσταση, συµπυκνωµένου πάχους 50 mm   
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4.  ∆ιάστρωση 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 Ο∆Ο). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώµατος ανάλογα µε το πάχος 
των ασφαλτικών στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής:. 
 

AT: 149    Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων. 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις µέσου πάχους 5 cm  

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.09.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 4521Β) 

 
ΕΥΡΩ                 Ολογράφως:    Έντεκα και σαράντα λεπτά 
                Αριθµητικώς:   11,40     
 
 

AT: 150    Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων στις θέσεις ορυγµάτων 
υπογείων δικτύων. 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωµάτων που έφεραν ασφαλτικές 
στρώσεις µέσου πάχους 10 cm  

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.09.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο 4521Β) 

 
ΕΥΡΩ                 Ολογράφως:    ∆εκαεπτά και δέκα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   17,10     
 
 
 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) 

 
Προκατασκευασµένα στηθαία οδών από σκυρόδεµα σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2, 
µονόπλευρα (ερείσµατος ή νησίδας µε εκατέρωθεν στηθαία) ή αµφίπλευρα (στενής νησίδας µε 
µια σειρά στηθαίων). 
 

Τιµή ανά µέτρο µήκους 
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AT: 151  Στηθαία οδών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, ικανότητας 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, µε δυνατότητα επίχωσης όπισθεν 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-1.30.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι 

Αριθµητικώς:   120,00            
 
 

AT: 152   Στηθαία οδών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W6, ύψους 0,80 m,  κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Β 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-1.30.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν δέκα  

Αριθµητικώς:   110,00            
 
 

AT: 153 Στηθαία οδών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W4, ύψους 0,80 m, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα ή εγκιβωτισµένα 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-1.30.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα 

Αριθµητικώς:   130,00            
 
 

AT: 154 Στηθαία γεφυρών από σκυρόδεµα, προκατασκευασµένα, µε ικανότητα 
συγκράτησης Η2, λειτουργικού πλάτους W7, ύψους 0,80 m, κατηγορίας 
σφοδρότητας πρόσκρουσης Β, αγκυρούµενα ή εγκιβωτισµένα 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-1.30.7 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα πέντε  

Αριθµητικώς:   145,00          
  
  

AT: 155   Αποξήλωση (µε πιθανή επανατοποθέτηση) µονόπλευρου χαλύβδινου 
στηθαίου ασφαλείας που τοποθετήθηκε µε έµπηξη 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-3.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 

 

Επιµεληµένη αποξήλωση εγκατεστηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας, στα 

τµήµατα που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία και σε χρόνο κατάλληλο, σύµφωνα µε το 

πρόγραµµα εκτέλεσης των έργων, µε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε 

παραµόρφωση, φθορά κλπ των εγκατεστηµένων στηθαίων, ορθοστατών και λοιπών υλικών 
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σύνδεσης, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-05-02-00 "Αφαίρεση χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας µε ή 

χωρίς επανατοποθέτηση αυτών". 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η εργασία επιµεληµένης αποσυναρµολόγησης των στηθαίων και αφαίρεσης των 
ορθοστατών µε εξόλκευση ή και µε βοηθητική περιµετρική εκσκαφή, ώστε να είναι σε 
κατάσταση για να επανατοποθετηθούν,  

• η φόρτωση και το στοίβαγµα των αποσυναρµολογηµένων υλικών κατά κατηγορίες σε 
φορτηγό αυτοκίνητο και η µεταφορά τους σε θέσεις που θα υποδειχθούν από τον Κύριο του 
Εργου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας που αποξηλώνεται. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & δέκα 
Αριθµητικώς:   2,10            

 
 
 

AT: 156   Επανατοποθέτηση µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας µε 
έµπηξη 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ν.Ε-3.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2151) 

 

Επανατοποθέτηση αποξηλωµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας σύµφωνα µε 

τις προϋπάρχουσες προδιαγραφές τοποθέτησής του. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η µεταφορά και η τοποθέτηση του αποξηλωθέντος στηθαίου. µαζί µε τους ορθοστάτες του. 
στην προϋπάρχουσα ή σε νέα θέση  που θα υποδειχθεί από τον Κύριο του Έργου. 

 

Τιµή ανά µέτρο µήκους επανατοποθετηµένου µονόπλευρου χαλύβδινου στηθαίου ασφαλείας. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & δέκα 
Αριθµητικώς:   2,10            

 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ - ΚΙΓΚΛΙ∆ΩΜΑΤΑ 

 

AT: 157   Πανέλα αισθητικής αναβάθµισης σε υπάρχουσα εργοταξιακή περίφραξη  
 Άρθρο ΝΕΤ Ν.50.15.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 4713) 

 
Για την τοποθέτηση κατόπιν εντολής του Κυρίου του Έργου πανέλων από συνθετικό µουσαµά 
(διαστάσεων 2µ.Υψος x 5µ.Μήκος περίπου) στερεωµένων επί µεταλλικού ορθογωνίου πλαισίου 
µε διαγώνιους συνδέσµους. 
Τα πανέλα θα είναι τυπωµένα στην εξωτερική πλευρά µε έγχρωµα θέµατα τα οποία θα δίδονται 
σε ηλεκτρονική µορφή από την ΑΜ. 
 
 Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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• Η κατασκευή, η µεταφορά επί τόπου, και η στήριξη των πανέλων επί της εργοταξιακής 
περίφραξης, στις θέσεις που θα υποδειχθουν από τον Κυρίο του Έργου καθώς και οι 
ενδεχόµενες µετακινήσεις αυτών εντός του εργοταξιακού χώρου. 

• Η απαγκύστρωση, φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πανέλων σε θέσεις που θα 
υποδειχθούν από τον Κύριο του Έργου µετά το πέρας των εργασιών. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένου πανέλου επί της εργοταξιακής περίφραξης. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & τριάντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   2,30 

 
 
 

AT: 158   Σιδηρά κιγκλιδώµατα 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-4.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652) 

 
Σιδηρά κιγκλιδώµατα από µορφοσίδηρο και ελάσµατα ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025-1, 
διαµορφωµένα σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των στοιχείων του κιγκλιδώµατος, πλήρως 
διαµορφωµένων σε εγκατάσταση που διαθέτει τις απαιτούµενες εργαλειοµηχανές, που θα 
έχουν υποστεί καθαρισµό επιφανείας µε µεταλλοβολή ή αµµοβολή ποιότητας SA 2 ½, 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 8504-1 και αντισκωριακή προστασία µε δύο στρώσεις 
βαφής βάσεως ψευδαργύρου, πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 25 ± 5 µm 

• η πάκτωση των ορθοστατών και αντηρίδων σε υφιστάµενες κατασκευές από σκυρόδεµα 
(διάνοιξη οπής µε κρουστικοπεριστροφικό εργαλείο, κατακορύφωση και πάκτωση µε 
τσιµεντοκονία ή εποξειδικό κονίαµα), ή η αγκύρωσή τους µε αγκύρια διαστελλοµένης κεφαλής 
ή ρητινικής πάκτωσης  

• η συναρµολόγηση του κιγκλιδώµατος µε κοχλίωση ή/και επί τόπου ηλεκτροσυγκόλληση 

• η τελική βαφή των στοιχείων του κιγκλιδώµατος µε ελαιόχρωµα αλκυδικής σιλικόνης σε δύο 
στρώσεις συνολικού πάχους ξηρού υµένα 125 µm 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο τοποθετηµένου σιδηρού κιγκλιδώµατος  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & τριάντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   2,30 
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ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ 

 
Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως αντανακλαστικές, µε 
υπόβαθρο τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως αντανα-κλαστικών, 
µε ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 
12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού 
περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

  

• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελαχίστου 
πάχους 3mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική 
µεµβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύµβολα, από 
αντανακλαστική µεµβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην συνέχεια), η δε πίσω όψη 
έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το όνοµα του 
κατασκευαστή και την ηµεροµηνία κατασκευής της. 

• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα 
εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 
(όταν απαιτείται) 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

 

AT: 159   Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες µε αναγραφές και σύµβολα από 
αντανακλαστική µεµβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-8.2.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν εννέα 
 Αριθµητικώς:   109,00 

 
 
 

AT: 160   Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήµανσης, πλήρως 
αντανακλαστικές, µε υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-8.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης οδών, µε ανακλαστικό 
υπόβαθρο από µεµβράνη αντανακλαστικότητας τύπου Ι, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες 
σταθερού περιεχοµένου (ΠΣΠ)’’ 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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•  

• η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράµατος αλουµινίου τύπου AlMg2 ελάχιστου 
πάχους 3 mm, η εµπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από αντανακλαστική 
µεµβράνη τύπου 1 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και σύµβολα οποιουδήποτε 
ύψους, από αντανακλαστική µεµβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου 2 για τις 
πληροφοριακές πινακίδες ή από µεµβράνη µαύρου χρώµατος για τις πρόσθετες πινακίδες, η 
δε πίσω όψη του έχει χρώµα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθµό της πινακίδας, το 
όνοµα του κατασκευαστού και την ηµεροµηνία κατασκευής της 

• η κατασκευή πλαισίου από µορφοδοκούς κράµατος αλουµινίου για την ενίσχυση και 
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της 

• τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα γαλβανισµένα 
εν θερµώ κατά ΕΝ ISO 1461. 

• η µεταφορά των πινακίδων και των εξαρτηµάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης, 
κατάλληλα συσκευασµένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών 

• η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης  

• η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας µε αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση αυτού 
(όταν απαιτείται) 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο τοποθετηµένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδοµήντα έξι 

 Αριθµητικώς:   76,00 
 
 
 

Πινακίδες ρυθµιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθµιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων µε 
αντανακλαστικό υπόβαθρο από µεµβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασµένων σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχοµένου 
(ΠΣΠ)’’ 
 
Στις τιµές µονάδος περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της πινακίδας και των γαλβανισµένων εξαρτηµάτων στήριξής της,  

• η προσκόµισή της στην θέση τοποθέτησης 

•  και η στερέωσή της επί του ιστού. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πινακίδας, ανάλογα µε τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής: 
 

AT: 161   Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-9.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα τέσσερα & τριάντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   44,30 
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AT: 162   Πινακίδες ρυθµιστικές µεσαίου µεγέθους 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-9.4 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6541) 

 
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται ρυθµιστικές πινακίδες των ακολούθων 
διαστάσεων: 

 
α. τριγωνικές (Ρ-1)  πλευράς 0,90 m  
β. οκταγωνικές (Ρ-2)  εγγεγραµµένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m 
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4)  πλευράς 0,60 m 
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)  πλευράς 0,65 m 
ε. κυκλικές  διαµέτρου 0,65 m 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα τέσσερα & τριάντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   44,30 
 
 

 

AT: 163   Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ‘’) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-10.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: 
thread size R = 1 ½’’, dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώµατος 3,2 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 2,50 m, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε στεφάνη στέψης για την 
στερέωση της πινακίδας, ηµικυκλική ή σχήµατος ‘’Π’’ (ανάλογα µε τον τύπο της πινακίδας) και 
οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 12 mm µήκους 30 
cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται) 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 50 cm και 
διαµέτρου 30 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου DN 40 mm (1 ½ ‘’). 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι πέντε & εβδοµήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   25,70 
 
 
 

AT: 164   Στύλος πινακίδων από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3‘’) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-10.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2653) 

 
Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισµένο µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµ. διαµέτρου DN 40 mm (σπειρώµατος: 
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thread size R = 3’’, dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώµατος 4,0 mm), µήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήµανσης’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και προσκόµιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου µε ηλεκτροσυγκολ-ληµένη 
κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, µε προδιατρηµένες οπές Φ12 mm 
για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 - 0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, 
και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισµένης ράβδου Φ 14 mm µήκους 
40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη ηλεκτροσυγκοληµµένη λάµα 10 x 20 cm, για την 
σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαµβάνεται η ράβδος ή η λάµα). 

• η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και 
διαµέτρου 50 cm 

• η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεµένει 
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής µε σκυρόδεµα C12/15 (εργασία και υλικά) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο γαλβανισµένου στύλου πινακίδων 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Σαράντα  & εβδοµήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   40,70 

 
 
 

AT: 165   ∆ικτύωµατα στήριξης µεγάλων πλευρικών πινακίδων 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2652) 

 

Κατασκευή µεταλλικού δικτυώµατος στήριξης πλευρικών πινακίδων οδοσήµανσης µεγάλου 

µεγέθους, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’∆ιατάξεις στήριξης πινακίδων 

κατακόρυφης σήµανσης’’.  

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η κατασκευή δικτυωµάτων από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), που συνδέονται µεταξύ τους µε 
ηλεκτροκόλληση.  

• η κατασκευή ορθοστατών από γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, 
από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), µε ταπωµένη κεφαλή και βάση 
αποτελούµενη από ηλεκτροσυγκολληµένη πλάκα, µε οπές, η οποία συνδέεται µέσω κοχλιών 
µε την αντίστοιχη πλάκα έδρασης που ενσωµατώνεται στο θεµέλιο 

• η κατασκευή των προβλεποµένων από την µελέτη αντιανεµικών συνδέσµων µεταξύ των 
γειτονικών δικτυωµάτων, από γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα),  

• η διαµόρφωση των κλωβών αγκύρωσης και των αντιστοίχων πλακών έδρασης, ολα 
γαλβανισµένα εν θερµών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641 

• η µεταφορά των επιµέρους στοιχείων από την εγκατάσταση διαµόρφωσης επί τόπου του 
έργου και η προσέγγισή τους στην θέση τοποθέτησης 

• η εκσκαφή σε έδαφος κάθε είδους για την κατασκευή του θεµελίου 

• η κατασκευή (εργασία και υλικά) θεµελίου από οπλισµένο σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 
εντός του οποίου ενσωµατώνονται οι τέσσερις κλωβοί αγκυρίων (ένας για κάθε ορθοστάτη του 
δικτυώµατος) 
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• η συναρµολόγηση, ανύψωση, τοποθέτηση, κατακορύφωση και κοχλίωση του φορέα στις 
αναµονές των κλωβών αγκύρωσης, µε χρήση ανυψωτικών µέσων (όταν απαιτείται) 

• η επαναφορά της επιφάνειας του ορύγµατος θεµελίωσης στην αρχική της κατάσταση (φυσικό 
έδαφος, έρεισµα οδού, ασφαλτοσκυρόδεµα, πλακόστρωση κλπ) 

Επιµετρούνται αναλυτικά όλα τα στοιχεία της κατασκευής µε βάση τους τυποποιηµένους πίνακες 

βαρών των χρησιµοποιουµένων διατοµών σωλήνων και των πάσης φύσεως κοχλιών.   

 

Τιµή ανα χιλιόγραµµο τοποθετηµένου δικτυώµατος στήριξης πλευρικών πινακίδων. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & πενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   2,50  

 
 
 
 

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 

 

AT: 166   Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος προσωρινός, µε δυο 
ανακλαστικές επιφάνειες 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-15.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532) 

 
Ανακλαστήρες οδοστρώµατος (µάτια γάτας), προσωρινοί ή µόνιµοι, µε λεία την άνω επιφάνεια 
της κεφαλής και µε εσοχές για την προσαρµογή των ανακλαστικών στοιχείων, µε µορφή, 
διαστάσεις, σήµανση και φωτοµετρικές ιδιότητες των ανακλαστικών στοιχείων σύµφωνα µε το 
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1. 
Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώµατος µε δύο ανακλαστικές επιφάνειες, χρώµατος λευκού, 
κόκκινου ή πορτοκαλί σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης - ασφάλισης. Στην τιµή περιλαµβάνεται 
και η αφαίρεση των ανακλαστήρων από το οδόστρωµα, όταν εκλείψει ο λόγος τοποθέτησής τους, 
µετά από σχετική εντολή της Υπηρεσίας 
Στην τιµή περιλαµβάνεται οι δαπάνες προµηθείας και µεταφοράς επί τόπου του έργου των 
ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σηµείων τοποθέτησης στο 
οδόστρωµα, τοπικού καθαρισµό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης των 
ανακλαστήρων. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) τοποθετηµένου ανακλαστήρα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα & δέκα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   4,10 
 
 
 

AT: 167   ∆ιαγράµµιση οδοστρώµατος µε ανακλαστική βαφή 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-17.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7788) 

 
∆ιαγράµµιση ασφαλτικού οδοστρώµατος, νέα ή αναδιαγράµµιση, οποιουδήποτε σχήµατος, 
µορφής και διαστάσεων (διαµήκης, εγκάρσια ειδικά γράµµατα ή σύµβολα), µε αντανακλαστικό 
υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, µε γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1424, συνοδευόµενο 
µε πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιµών πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 78 / 232 
 

 

φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύµφωνα µε την µελέτη σήµανσης της οδού και 
την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 ‘’Οριζόντια σήµανση οδών’’ 

 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

• η προµήθεια του υλικού διαγράµµισης, η προσκόµισή του επί τόπου του έργου και η 
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται) 

• η διάθεση του απαιτουµένου προσωπικού, µέσων και εξοπλισµού για την εκτέλεση των 
εργασιών και την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους 

• ο καθαρισµός του οδοστρώµατος από κάθε είδους χαλαρά υλικά µε χρήση µηχανικού 
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση 

• η προετοιµασία για την διαγράµµιση (στίξη-πικετάρισµα)  

• η εφαρµογή της διαγράµµισης µε διαγραµµιστικό µηχάνηµα, κατάλληλο για τον τύπο του 
χρησιµοποιουµένου υλικού  

• η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών  

• η λήψη µέτρων για την προστασία της νωπής διαγράµµισης από την κυκλοφορία µέχρι την 
πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους 

 
Τιµή για ένα τετραγωνικό µέτρο έτοιµης διαγράµµισης οδοστρώµατος 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρία & δέκα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   3,10 

 
 
 

AT: 168   Ανακλαστικές οριολωρίδες επί στηθαίων  
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-19 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-6532) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση ανακλαστικών οριολωρίδων επι στηθαίων ασφαλείας µεταλλικών ή 
από σκυρόδεµα (New Jersey), χρώµατος λευκού ή κόκκινου, µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• υπόστρωµα από φύλλα αλουµινίου πάχους τουλάχιστον 0,5 mm, µε αναδιπλωµένες άκρες για 
την προστασία της επικολληµένης αντανακλαστικής µεµβράνης 

• µικροπρισµατική αντανακλαστικής µεµβράνη Τύπου 3, µε Ευρωπαϊκή Τεχνική Εγκριση (ΕΤΑ) 
και σήµανση CE  

• ελάχιστες διαστάσεις ανακλαστικής λωρίδας: ύψος 15 cm και µήκος 80 cm  
 
Τιµή ανά στοιχείο (τεµ) αντανακλαστικής µεµβράνης 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα τέσσερα & τριάντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   14,30 
 
 
 

AT: 169   Bάση προσωρινής στήριξης πινακίδων 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Ε-20 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6620.1) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση βάσης προσωρινής στήριξης πινακίδων από χυτό συνθετικό υλικό 
από ανακύκλωση (µη µεταλλικό), µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
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• Προδιαµορφωµένες διαµπερείς οπές για την τοποθέτηση τετραγωνικών κοιλοδοκών, είτε 
σωλήνων Φ 50 mm (2’’), µε ή χωρίς χρήση συνδέσµου. 

• Προδιαµορφωµένες οπές ώστε να είναι δυνατή η σύνδεση επάλληλων στοιχείων για την 
αύξηση του συνολικού βάρους της βάσης της πινακίδας.  

• ∆ιαστάσεις τουλάχιστον 75x38x10 cm (ΜxΠxΥ) και βάρος τουλάχιστον 25 kg.  

• Ανθεκτικά χερούλια µεταφοράς 
 
Τιµή ανά βάση (τεµ) προσωρινής στήριξης πινακίδων. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα εννέα 

                          Αριθµητικώς:   19,00 
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ΟΜΑ∆Α Β: 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΛΟΙΠΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΑ 

 
Κατασκευές από σκυρόδεµα 
 
Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγµατος και ύψους από σκυρόδεµα 
που παρασκευάζεται σε µόνιµο ή εργοταξιακό συγκρότηµα παραγωγής, µε θραυστά αδρανή 
λατοµείου κατάλληλης κοκκοµέτρησης και διαστάσεων µέγιστου κόκκου, τσιµέντο κατάλληλης 
κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία ρευστοποιητικά, 
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσµικτα. 
  
Στις τιµές µονάδας των κατασκευών από σκυρόδεµα περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών 
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέµατος, η προµήθεια και µεταφορά στην εκάστοτε θέση 
σκυροδέτησης ετοίµου σκυροδέµατος,  

• η προσκόµιση, τοποθέτηση, χρήση και αποµάκρυνση µετά το τέλος των εργασιών των πάσης 
φύσεως απαιτουµένων ικριωµάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καµπύλων ή 
στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστηµάτων και εξοπλισµού που απαιτούνται κατά 
περίπτωση (συστήµατα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόµησης, αναρριχόµενοι 
σιδηρότυποι κλπ),  

• τα πάσης φύσεως µηχανήµατα και εξοπλισµός και µέσα για την παραγωγή, µεταφορά, άντληση, 
ανύψωση, καταβιβασµό, ανάµειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση των ικριωµάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και 
προβολοδόµηση καθώς  

• η µερική ή ολική απώλεια των σωµάτων διαµόρφωσης κιβωτιοµόρφων, κυλινδρικών ή άλλης 
µορφής κενών,  

• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρµών.  

• η συντήρηση του σκυροδέµατος µε οποιοδήποτε µέσο (λινάτσες, χηµικά υγρά κ.λ.π.) µέχρι τη 
σκλήρυνσή του,  

 
Επίσης περιλαµβάνονται, ανηγµένες στις τιµές µονάδας: 
 

• οι δαπάνες των αναγκαίων µελετών σύνθεσης σκυροδέµατος,  

• οι δαπάνες των µελετών της κατασκευαστικής µεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των 
πάσης φύσεως ικριωµάτων (πλην των µελετών που αφορούν στις µεθόδους προβολοδόµησης, 
προώθησης και προωθουµένων αυτοφεροµένων δοκών),  

• η δαπάνη δειγµατοληψιών, ελέγχων, δοκιµών και µετρήσεων,  

• οι δαπάνες δηµιουργίας ανοιγµάτων στα ικριώµατα κατά τη σκυροδέτηση φορέα γεφυρών 
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας  

• η πρόσδοση στο χρησιµοποιούµενο σκυρόδεµα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών 
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόµενο από την µελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώµατος, βάσει 
του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρµογή 
κοκκοµετρικής διαβάθµισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσµίκτων κλπ). 
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Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε πραγµατικούς 
όγκους, σύµφωνα µε τη µελέτη, µη αφαιρουµένων των οπλισµών, των σωλήνων προεντάσεως (σε 
περίπτωση προεντεταµένου σκυροδέµατος) ή των κενών διέλευσης αγωγών, των γραµµικών 
σκοτιών διατοµής µέχρι 10 cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους µέχρι 5 cm, αφαιρουµένων 
όµως των κενών που διαµορφώνονται µε σκοπό τη µείωση του όγκου του σκυροδέµατος. 
 
Η επιµέτρηση του σκυροδέµατος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται µε βάση 
τις διαστάσεις των σχεδίων της µελέτης, χωρίς να επιµετράται ο τυχόν επιπλέον όγκος που 
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων. 
 
Όπου στα άρθρα του σκυροδέµατος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω 
πέλµατος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαµορφούµενη µετά 
από εκσκαφή.  
 
Οι τιµές των κατασκευών από σκυρόδεµα του παρόντος Τιµολογίου είναι γενικής εφαρµογής και δεν 
εξαρτώνται από το µέγεθος αυτών, 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, στο µέτρο που εκάστη αφορά τον 
κάθε τύπο κατασκευής: 
 

01-01-01-00:  Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
01-01-02-00:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
01-03-00-00: Ικριώµατα 
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι) 
01-05-00-00: ∆ιαµόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεµα χωρίς χρήση 

επιχρισµάτων 
 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο έτοιµης κατασκευής από σκυρόδεµα  
 

AT: 170   Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/10 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.1.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2511) 

 
Κοιτοστρώσεις και εξοµαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεµα C8/10, χωρίς 
χρήση ξυλοτύπων. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πενήντα εννέα & εβδοµήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   59,70  

 
 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 82 / 232 
 

 

AT: 171   Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεµα C8/10 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.1.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2521) 

 
Κατασκευές συγκράτησης βραχωδών όγκων ορυγµάτων, αγκυρώσεις 
σωλήνων, στρώσεις µόρφωσης κλίσεων, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης 
γεφυρών κλπ µε χρήση αόπλου σκυροδέµατος C8/10, µε ή χωρίς χρήση 
ξυλοτύπου. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα  
 Αριθµητικώς:   60,00 
 
 

AT: 172   Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ µε σκυρόδεµα C12/15, άοπλο 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.2.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 

 
Κατασκευή στερεών έδρασης ρείθρων και κρασπέδων, επενδεδυµένων τάφρων 
κάθε είδους (τραπεζοειδών, τριγωνικών κλπ), ραµπών πρόσβασης σε παρόδιες 
ιδιοκτησίες, χυτών βάσεων πυλώνων οδοφωτισµού, στρώσεις προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ από άοπλο σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδοµήντα ένα & πενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   71,50 
 

 
AT: 173   Κοιτοστρώσεις, περιβλήµατα αγωγών, εξοµαλυντικές στρώσεις κλπ από 

σκυρόδεµα C12/15  
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.2.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2531) 

 
Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξοµαλυντικές στρώσεις, στρώσεις µόρφωσης 
κλίσεων, περιβλήµατα και βάσεις έδρασης σωληνωτών οχετών και αγωγών 
(τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης, ινοτσιµεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε 
είδους κλπ), στρώσεις φθοράς στο εσωτερικό οχετών, επένδυση κοίτης ρεµάτων 
κλπ. µε χρήση σκυροδέµατος C12/15  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδοµήντα τέσσερα & είκοσι  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   74,20 
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AT: 174   Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ µε σκυρόδεµα C16/20 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.3.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυµένων τραπεζοειδών και τριγωνικών 
τάφρων, κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεµάτων, τοίχων που δεν ανήκουν 
στην κατηγορία "λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
κ.λ.π. µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή ελαφρώς οπλισµένο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδοµήντα επτά & ογδόντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   77,80 

 
 

AT: 175   Κατασκευή τοίχων, πεζοδροµίων γεφυρών, επένδυσης 
πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα C16/20 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.3.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 
Κατασκευή οπλισµένων τοίχων (θεµέλια και ανωδοµή), πεζοδροµίων γεφυρών, 
επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα έξι 
 Αριθµητικώς:   86,00 

 
 

AT: 176   Κατασκευή πλακών πλήρων, ολόσωµων βάθρων, λεπτοτοίχων  και 
κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20    

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.3.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 
Κατασκευή αµφιέρειστων οριζόντιων φορέων γεφυρών ή οχετών, λεπτοτοίχων και 
κιβωτιοειδών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20 οπλισµένο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 
 Αριθµητικώς:   95,00 

 
 

AT: 177   Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) µε σκυρόδεµα 
C16/20      

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.3.4 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 
Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών 
αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C16/20 άοπλο ή και 
οπλισµένο. 
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των 
ακροβάθρων γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε µε επί τόπου σκυροδέτηση 
και διαµόρφωση της εµφανούς επιφάνειας σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, 
είτε µε προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα.  
  



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 84 / 232 
 

 

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών µε προκατασκευασµένα στοιχεία, η 
επιµέτρηση θα γίνεται µε βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, 
προσαυξηµένο κατά 0,10 m. Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως 
τις πρόσθετες εργασίες δόµησης, έδρασης και στερέωσης των προχύτων 
στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση µηχανηµάτων, κατασκευή και αποξήλωση 
ικριωµάτων κλπ) σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη, οι οποίες εκ του λόγου 
αυτού δεν επιµετρώνται ιδιαίτερα. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν τέσσερα 
 Αριθµητικώς:   104,00 

 
 

AT: 178   Κατασκευή θολωτών οχετών µε σκυρόδεµα C16/20        
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.3.6 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2532) 

 
Κατασκευή θολωτών οχετών κάθε είδους, µε ευθύγραµµο ή καµπύλο άξονα, µε 
τους συνεχόµενους πτερυγότοιχους ή τα τύµπανα που είναι συνδεδεµένα µε 
αυτούς, µε σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα εννέα & πενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   99,50 
 
 

AT: 179   Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυµένων τάφρων, διαµορφώσεις πυθµένα 
κλπ. µε σκυρόδεµα C20/25        

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.4.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2522) 

 
Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων και στερεών εγκιβωτισµού, επενδύσεις 
τριγωνικών και τραπεζοειδών τάφρων και κοίτης ρεµάτων, διαµορφώσεις 
πυθµένα φρεατίων προς εξασφάλιση οµαλής ροής, στρώσεις φθοράς µέσα σε 
οχετούς, διαµορφώσεις ρύσεων και στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών 
µε σκυρόδεµα C20/25.  
 
Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι τάφροι, κράσπεδα, ρείθρα, κρασπεδόρειθρα 
κλπ, που κατασκευάζονται µε χρήση µηχανηµάτων συνεχούς διάστρωσης 
σκυροδέµατος (slip-form pavers τύπου GOMACO ή αναλόγου) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα έξι 
 Αριθµητικώς:   86,00 
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AT: 180   Κατασκευή κιβωτiοειδών oχετών µε οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25       
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.4.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 
Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατοµής οχετών ορθών ή λοξών, µε 
άξονα ευθύγραµµο ή καµπύλο, οριζόντιο ή µε κατά µήκος κλίση ή κλιµακωτό, -
πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώµατα και πλάκα θεµελίωσης- καθώς και των 
πτερυγοτοίχων, τυµπάνων, χαλινών, αγγυρώσεων και κορωνίδων που 
συνδέονται µε τον οχετό, µε χρήση σκυροδέµατος κατηγορίας C20/25, 
οπλισµένου.  
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχηµων τεχνικών 
ελεύθερου ορθού ανοίγµατος µέχρι 8.00 m. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν εννέα 
 Αριθµητικώς:   109,00 

 
 

AT: 181   Κατασκευή θολωτών οχετών µε σκυρόδεµα C20/25       
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.4.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 
Κατασκευή θολωτών οχετών κάθε είδους, µε ευθύγραµµο ή καµπύλο άξονα, µε 
τους συνεχόµενους πτερυγότοιχους ή τα τύµπανα που είναι συνδεδεµένα µε 
αυτούς, µε σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν πέντε 
 Αριθµητικώς:   105,00 

 
 

AT: 182  Μικροκατασκευές µε σκυρόδεµα C20/25        
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.4.4 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 
Κατασκευή καλυµµάτων, πυθµένα και τοιχωµάτων φρεατίων, καναλιών 
αποστράγγισης και ορθογωνικών τάφρων µε σκυρόδεµα C20/25 άοπλο ή και 
οπλισµένο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν δέκα εννέα 
 Αριθµητικώς:   119,00 

 
 

AT: 183   Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ µε 
σκυρόδεµα C20/25       

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.4.5 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2551) 

 
Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισµένο 
σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25:  

• βάθρων (θεµελίων και ανωδοµής), πτερυγίων συνδεοµένων µε τα βάθρα και 
πλακών θεµελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς µορφής, οποιουδήποτε ύψους 
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• τοίχων (θεµελίων και ανωδοµής) οποιουδήποτε ύψους περιλαµβανοµένων και 
των λεπτοτοίχων 

• κατακορύφων υποστυλωµάτων γεφυρών 

• θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών 

• κεφαλοδέσµων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών 

• πλακών πρόσβασης, πεζοδροµίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη 
στήριξη στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν εννέα 
 Αριθµητικώς:   109,00 
 
 

AT: 184   Εφαρµογή εκτοξευοµένου σκυροδέµατος εκτός υπογείων έργων 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-29.7 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7017) 

 
Εκτοξευόµενο σκυρόδεµα σε εξωτερικά έργα (εκτός υπόγειων έργων), το οποίο εφαρµόζεται σε 
κάθε είδους επιφάνεια και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

 

• Η δαπάνη προετοιµασίας της επιφάνειας που θα δεχθεί το εκτοξευόµενο σκυρόδεµα 

• Η δαπάνη εφαρµογής του εκτοξευόµενου σκυροδέµατος σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας και σε πρανή οποιασδήποτε κλίσης  

• Η δαπάνη προµηθείας αδρανών, τσιµέντου, νερού και προσθέτων (πλήν των χαλυβδίνων ινών, 
ινών πολυπροπυλενίου και πλέγµατος οπλισµού, που πληρώνονται ιδιαίτερα) 

• Η δαπάνη ανάµιξης και εκτόξευσης µε χρήση καταλλήλου εξοπλισµού 

• Η δαπάνη ικριωµάτων, µέσων προστασίας του προσωπικού ή/και η χρήση καδοφόρων 
οχηµάτων ή υδραυλικών συστηµάτων καθοδήγησης του ακοφυσίου εκτόξευσης 

• Η δαπάνη αποκοµιδής των υλικών αναπήδησης (rebounds) 

• Η δαπάνη των µελετών σύνθεσης, κατασκευής δοκιµαστικού τµήµατος, δειγµατοληψιών και 
εργαστηριακών ελέγχων. 

 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επιτυχώς τοποθετηθέντος εκτοξευοµένου σκυροδέµατος επί του 
πρανούς του ορύγµατος, µέχρι του πάχους που προβλέπεται στην µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν πέντε 
 Αριθµητικώς:   105,00 
 
 
 

AT: 185 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
 Άρθρο ΝΕΤ Y∆Ρ 9.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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)" 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση 
των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές και 
απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και 
µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των εργασιιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από 

την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 
µεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής 
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων 
καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή παραµορφωµένων 
υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά και εξήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   7,60 
 
 
 

AT: 186 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι καµπύλων επιφανειών 
 Άρθρο ΝΕΤ Y∆Ρ 9.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6302) 

 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) κατασκευών υδραυλικών έργων από σκυρόδεµα µε 
καµπύλες επιφάνειες απλής καµπυλότητος, όπως χυτών επί τόπου αγωγών κυκλικής, ωοειδούς 
ή σκουφοειδούς διατοµής, κυκλικών φρεατίων και λοιπών κατασκευών, σε οποιαδήποτε στάθµη 
πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 
"Ικριώµατα"και 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την διαµόρφωση 
των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 

- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου ή/και 
συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, ανοχές και 
απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση ειδικευµένου και 
µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και εξοπλισµός που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των εργασιών. 

- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που απαιτούνται 
για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 

- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου από 

την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, φόρτωση και 
µεταφορά των υλικών. 

- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 

- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη ή/και τις 
οδηγίες της Επίβλεψης. 

- Ο πλήρης καθαρισµό του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών κατασκευής 
ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των αχρήστων 
καρφοβελονών. 

- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή παραµορφωµένων 
υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)  

- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε ευθειογενείς καµπύλες επιφάνειες και δεν εφαρµόζεται όταν 
χρησιµοποιούνται πνευµατικοί τύποι (φουσκωτά καλούπια). 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα επτά και δέκα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   17,10 
 
 
 
Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος  
 

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 Υ∆Ρ. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
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α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών και 
σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην θέση 
διάστρωσης. 

 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  δαπάνη της 
εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των προβλεποµένων 
χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση 
των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία περίπτωση επιµετράται ιδιαίτερα η 
ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιµέντο για 
την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέµατος καθορίζεται 
εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 

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

εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης (τελικής ή 

προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη 
του έργου.   

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

στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί 
στην θέση σκυροδέτησης.  

 
ε. ∆εν 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 Υ∆Ρ 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:  ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέµατος  
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
01-01-05-00: ∆ονητική 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 
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την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση ειδική µελέτη 
συνθέσεως. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε τις 
προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις. 
 

AT: 187 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10     
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.10.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6323) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα δύο 
 Αριθµητικώς:   62,00 
 
 

AT: 188 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C10/12     
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.10.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6325) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα επτά 
 Αριθµητικώς:  67,00  
 
 

AT: 189 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15       
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.10.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6326) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδοµήντα ένα 
 Αριθµητικώς:   71,00 
 
 

AT: 190 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20     
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.10.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6327) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδοµήντα έξι 
 Αριθµητικώς:  76,00 
 
 

AT: 191 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25     
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.10.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6329) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα ένα 
 Αριθµητικώς:   81,00 
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AT: 192 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30     
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.10.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6329) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ογδόντα έξι 
 Αριθµητικώς:  86,00  
 
 

AT: 193 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C30/37     
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.10.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6331) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 
 Αριθµητικώς:   95,00 
 
 
 
 

ΟΠΛΙΣΜΟΙ 

 
Xαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων 
 
Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης φύσεως 
κατασκευών, µορφής διατοµών και κατηγορίας 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, ανά κατηγορία οπλισµού 
(χάλυβας B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) 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. 
 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 92 / 232 
 

 

Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 
Στις επιµετρούµενες µονάδες, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι 
εναλλάξ, µε σύρµα πάχους ανάλογα µε τη διάµετρο και τη θέση του οπλισµού ή µε 
ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.  

• 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),. 

• 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 σιδηρού οπλισµού τοποθετηµένου σύµφωνα µε την µελέτη. 
 

AT: 194  Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500A        
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-30.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2611) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & ενενήντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:   0,95 
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AT: 195   Χάλυβας οπλισµού σκυροδέµατος B500 C        
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-30.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2612) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & ενενήντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:   0,95 

 
 

AT: 196   Χαλύβδινο δοµικό πλέγµα B500C 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-30.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Μηδέν & ενενήντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:   0,95 

 
 
 

AT: 197   Χαλύβδινες ίνες σκυροδέµατος 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-30.4 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-7018) 

 

Προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση σε σκυρόδεµα, εκτοξευόµενο ή έγχυτο, χαλυβδίνων ινών 

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1, κατηγορίας Ι, από χαλύβδινο σύρµα ψυχρής εξέλασης, ελάχιστης 

εφελκυστικής αντοχής (tensile strength) 1100 ΜPa, σχέσης µήκους/διαµέτρου (aspect ratio) και 

αναλογίας ανάµειξής τους στο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για την οµοιόµορφη 

ενσωµάτωση των ινών στο σκυρόδεµα, προς αποφυγή δηµιουργίας συσσωµατωµάτων.  

 

Τιµή ανά kg ενσωµατουµένων χαλυβδίνων ινών κατηγορίας Ι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-1, ενιαία για 

όλους τους τύπους ινών της κατηγορίας αυτής.  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & ενενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   1,90 
 
 
 

AT: 198   Iνες σκυροδέµατος από πολυπροπυλένιο 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-30.5 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο OIK-7914) 

 

Προµήθεια, µεταφορά και ενσωµάτωση σε σκυρόδεµα, εκτοξευόµενο ή έγχυτο, ινών από 

πολυπροπυλένιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, ελάχιστης εφελκυστικής αντοχής (tensile strength) 

320 Ν/mm2, µήκους και αναλογίας ανάµειξής τους στο σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την µελέτη. 

 

Περιλαµβάνεται η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού και µέσων για την οµοιόµορφη 

ενσωµάτωση των ινών στο σκυρόδεµα, προς αποφυγή δηµιουργίας συσσωµατωµάτων.  
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Τιµή ανά kg ενσωµατουµένων χαλυβδίνων ινών κατηγορίας Ι κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 14889-2, ενιαία για 

όλους τους τύπους ινών της κατηγορίας αυτής.  
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι & εβδοµήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   6,70 
 
 
 

AT: 199 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών 
έργων 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.26 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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. 
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Ονοµ.  
διάµετρος 

(mm) 

Πεδίο εφαρµογής 

Ονοµ. 
διατοµή  
(mm2) 

Ονοµ.  
µάζα/ 
µέτρο  
(kg/m) 

Ράβδο
ι 

Κουλούρες και 
ευθυγραµµισµέν

α προϊόντα 

Ηλεκτρο-
συγκολληµένα 
πλέγµατα και 
δικτυώµατα 

B500C B500Α B500C B500Α B500C 

5,0  √  √  19,6 0,154 

5,5  √  √  23,8 0,187 

6,0 √ √ √ √ √ 28,3 0,222 

6,5  √  √  33,2 0,260 

7,0  √  √  38,5 0,302 

7,5  √  √  44,2 0,347 

8,0 √ √ √ √ √ 50,3 0,395 

10,0 √  √  √ 78,5 0,617 

12,0 √  √  √ 113 0,888 

14,0 √  √  √ 154 1,21 

16,0 √  √  √ 201 1,58 

18,0 √     254 2,00 

20,0 √     314 2,47 

22,0 √     380 2,98 

25,0 √     491 3,85 

28,0 √     616 4,83 

32,0 √     804 6,31 

40,0 √     1257 9,86 

 
Στην τιµή µονάδας, πέραν της προµήθειας, µεταφοράς επί τόπου, διαµόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισµού, περιλαµβάνονται ανηγµένα τα ακόλουθα: 

• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό µε σύρµα, σε όλες ανεξάρτητα τις 
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

• Η προµήθεια του σύρµατος πρόσδεσης.  

• Η προµήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 
προβλεπόµενου από την µελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισµού, καθώς και 
αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει 
ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 

• Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας.  

• Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων ανάρτησης που 
τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

• Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου σύµφωνα µε 

την µελέτη. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Μηδέν & ενενήντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:  0,90 
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ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 

 

AT: 200  Επίχρισµα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερικών επιφανειών 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-33 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6402) 

 
Κατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 1,5 cm µε τσιµεντοκονίαµα των 650 kg και 900 kg 
τσιµέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών οχετών ή και άλλων 
έργων σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών 
έργων µε τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.),  

• η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο 
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου και η τρίτη 
πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου  

• η επίπαση µε τσιµέντο για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά 
 Αριθµητικώς:   7,00 

 
 
 

AT: 201   Επίχρισµα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόµων και 
φρεατίων        

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-34 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6403) 

 
Kατασκευή επιχρίσµατος πατητού πάχους 2,0 cm, µε τσιµεντοκονίαµα των των 650 kg και 900 kg 
τσιµέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εσωτερικές επιφάνειες έργων υπονόµων και φρεατίων, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 ‘’Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων µε 
τσιµεντοκονία ή έτοιµα κονιάµατα’’  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια όλων των υλικών (άµµου, τσιµέντου κλπ.),  

• η παρασκευή του κονιάµατος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες οι δύο 
πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου και η τρίτη 
πατητή αναλογίας 900 kg τσιµέντου ανά m3 ξηράς άµµου  

• η επίπαση µε τσιµέντο, για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καµπύλης επιφάνειας.  
 

Το παρόν άρθρο δεν έχει εφαρµογή στα φρεάτια µε κατ’ αποκοπή τιµή µονάδας για το σύνολο των 
εργασιών κατασκευήςτους, σύµφωνα µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτώ & πενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   8,50 
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AT: 202   Μόνωση µε διπλή ασφαλτική επάλειψη         
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-36 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2411) 

 
Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος ή τσιµεντοκονιάµατος, σε οποιαδήποτε στάθµη 
από το δάπεδο εργασίας, µε ασφαλτικό γαλάκτωµα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) µε 
χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• ο επιµελής καθαρισµός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους µε χρήση 
συρµατόβουρτσας ή πεπιεσµένου αέρα,  

• η εφαρµογή υποστρώµατος (primer) µε αραίωση του γαλακτώµατος µε νερό σε αναλογία 1:1 ή 
µε χρήση του υλικού που συνιστά ο προµηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  

• η χρήση των απαιτουµένων ικριωµάτων  

• η εφαρµογή του ασφαλτικού γαλακτώµατος σε δύο στρώσεις µε ανάλωση ανά στρώση 
τουλάχιστον 0,15 lt/m2 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & σαράντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:   1,45 

 
 

 

AT: 203   Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτική µεµβράνη επί 
εξοµαλυντικής στρώσης ασφαλτοσκυροδέµατος      

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-37.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412) 

 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε πλαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη οπλισµένη µε 
πολυεστερικές ίνες, βάρους τουλάχιστον 4,50 kg/m2, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-05-01-02 
‘’Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές Μεµβράνες’’ επί εξοµαλυντικής 
στρώσεως από ασφαλτοσκυρόδεµα τύπου ΑΣ10 µε µέγιστο κόκκο αδρανών 10 mm, σύµφωνα µε 
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, µέσου πάχους 3 cm.  
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 

• τα πάσης φύσεως ενσωµατούµενα υλικά και αναλώσιµα, µε την µεταφορά τους επί τόπου του 
έργου 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• ο επιµελής καθαρισµός της επιφανείας του σκυροδέµατος µε χρήση συρµατόβουρτσας, 
µηχανικού σαρώθρου ή πεπιεσµένου αέρα  

• η εφαρµογή συγκολλητικής επάλειψης επί της επιφανείας του σκυροδέµατος 

• η διάστρωση και συµπύκνωση της εξοµαλυντικής σρώσεως από ασφαλτοσκυρόδεµα 
κατηγορίας ΑΣ10 

• η προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού 
στεγνώσει καλά, η επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατή µε το υλικό της προεπάλειψης 
(ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2) 

• η τοποθέτηση και συγκόλληση της ασφαλτικής µεµβράνης µε χρήση φλογίστρου 

• οι επικαλύψεις των φύλων της µεµβράνης 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα & πενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   9,50 

 
 
 

AT: 204   Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε διπλή στρώση ασφαλτόπανου 
και τσιµεντοκονίαµα προστασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-37.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412) 

 
Στεγάνωση επιφανειών σκυροδέµατος µε διπλή στρώση πλαστοµερούς ασφαλτικής µεµβράνης 
(ασφαλτόπανο), οπλισµένης µε πολυεστερικές ίνες, πάχους τουλάχιστον 2 mm και προστατευτική 
επίστρωση τσιµεντοκονιάµατος πάχους 2 cm, των 600 kg τσιµέντου ανά m3, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 
08-05-01-02 ‘’Στεγανοποίηση Κατασκευών από Σκυρόδεµα µε Ασφαλτικές Μεµβράνες’’ 
 
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: 
 

• τα πάσης φύσεως ενσωµατούµενα υλικά και αναλώσιµα, µε την µεταφορά τους επί τόπου του 
έργου 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• ο επιµελής καθαρισµός της επιφανείας του σκυροδέµατος µε χρήση συρµατόβουρτσας, 
µηχανικού σαρώθρου ή πεπιεσµένου αέρα  

• η προεπάλειψη (αστάρωµα) µε ασφαλτικό γαλάκτωµα (ανάλωση περίπου 0,40 kg/m2) και, αφού 
στεγνώσει καλά, η επάλειψη µε ασφαλτική κόλλα, συµβατή µε το υλικό της προεπάλειψης 
(ανάλωση περίπου 2,5 kg/m2) 

• η τοποθέτηση και συγκόλληση της ασφαλτικής µεµβράνης µε χρήση φλογίστρου, σε δύο 
επάλληλες διασταυρούµενες στρώσεις 

• η παρασκευή και διάστρωση του τσιµεντοκονιάµατος προστασίας της µεµβράνης  

• οι επικαλύψεις των φύλων της µεµβράνης 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έντεκα 
 Αριθµητικώς:   11,00 
 
 

 

AT: 205   Στεγάνωση πυθµένα τάφρων αποστράγγισης µε γεωµεµβράνη 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-42 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2412) 

 
Στεγάνωση πυθµένα και πρανών τάφρων αποστράγγισης µε γεωµεµβράνη από PVC, 
πολυαιθυλένιο ή πολυπροπυλένιο, ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία, πάχους ≥ 1,5 mm,  
συγκολλούµενη σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Εάν δεν προδιαγράφεται διαφορετικά στην µελέτη, η γεωµεµβράνη θα έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
-  αντοχή σε σχίσιµο ≥ 300 N/mm κατά ISO 34-1 
-  αντοχή σε διάτρηση            ≥ 3,3 kN κατά ΕΛΟΤ EN ISO 12236 Ε2 
-  εφελκυστική αντοχή σε θραύση ≥ 42 N/mm κατα ΕΝ ISO 527-3 
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-  περιεκτικότητα σε αιθάλη   ≤ 3% κατά ΕΛΟΤ ISO 11358  
-  απορροφητικότητα νερού  ≤ 0,1 % κατά ΕΝ ISO 62 Ε2 
- ψαθυρότητα στούς -40°C     χωρίς εµφάµιση ρωγµών, κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 495-5   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια της µεµβράνης και των υλικών συγκόλλησης και η µεταφορά τους στην θέση 
ενσωµάτωσης,  

• η επιµεληµένη διάστρωση,  

• η συγκόλληση µε συµβατή προς το υλικό της µεµβράνης κόλλα ή η θερµική αυτογενής 
συγκόλληση,  

• οι αποµειώσεις και αλληλοεπικαλύψεις των φύλλων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης µε γεωµεµβράνη επιφάνειας. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε & σαράντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   5,40 

 
 
 

AT: 206   Σφράγιση οριζόντιων αρµών µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη 
εφαρµοζόµενη εν θερµώ 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-43.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 

 
Σφράγιση οριζοντίων αρµών τεχνικών έργων µικρής κινητικότητας (οχετών, επενδεδυµένων 
τάφρων, επιστρώσεων δαπέδων κλπ) µε ελαστοµερή ασφαλτική µαστίχη (µίγµα εξευγενισµένης 
ασφάλτου, συνθετικών ελαστικών, ρητινών, πλαστικοποιητών και αδρανών -- rubber asphalt) 
εφαρµοζόµενη εν θερµώ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• ο επιµελής καθαρισµός του αρµού µε µεταλλοβολή ή συρµατόβουρτσα, 

• η εφαρµογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συµβατού µε την ασφαλτική µαστίχη, 

• η θέρµανση και η προσεκτική εφαρµογή της µαστίχης χωρίς υπερχειλίση εκτός του διακένου του 
αρµού, σε τρόπο ώστε η τελική επιφάνειά της να διαµορφώνεται 3-5 mm κάτω από την επιφάνεια 
του σκυροδέµατος. 

 
Η σφράγιση µε θερµή ασφαλτική µαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέµατος 
και θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη από 5°C.  
 
Η µέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρµών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  
 
Το υπόλοιπο διάκενο του αρµού συνιστάται να πληρώνεται µε εύκαµπτη µοριοσανίδα αρµών, ενώ 
σε στοιχεία καλυπτόµενα από νερό απαιτείται, επιπρόσθετα, η τοποθέτηση ελαστικής ταινίας 
στεγάνωσης (waterstop). Οι εργασίες αυτές τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του 
Τιµολογίου.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους σφραγισµένου αρµού. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρία & είκοσι  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   3,20 
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AT: 207   Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών µε πλαστοµερή ασφαλτική 
µαστίχη 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-43.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6370) 

 
Σφράγιση κατακόρυφων και κεκλιµένων αρµών τεχνικών έργων µικρής κινητικότητας (τοιχίων 
οχετών, τοίχων αντιστήριξης, στοιχείων θεµελίωσης, οπών διέλευσης καλωδίων και σωλήνων σε 
στοιχεία από σκυρόδεµα κλπ) µε πλαστοµερή ασφαλτική µαστίχη (ασφαλτικό στόκο) εφαρµοζόµενη 
εν θερµώ. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• ο επιµελής καθαρισµός των παρειών και του διακένου του αρµού µε µεταλλοβολή ή 
συρµατόβουρτσα,  

• η κάλυψη των παρειών του αρµού µε αυτοκόλλητης ταινία (όταν απαιτείται για την αποφυγή 
ρύπανσης της επιφανείας του σκυροδέµατος),  

• η εφαρµογή βελτιωτικού πρόσφυσης (primer) συµβατού µε την ασφαλτική µαστίχη,  

• η θέρµανση της µαστίχης σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή  

• και η εφαρµογή της στο διάκενο του αρµού µε σπάτουλα (το υλικό είναι παχύρευστο και 
εύπλαστο).  

 
Η σφράγιση µε θερµή ασφαλτική µαστίχη προϋποθέτει απόλυτα στεγνές επιφάνειες σκυροδέµατος 
και θερµοκρασία περιβάλλοντος µεγαλύτερη από 5°C.  
 
Η µέθοδος είναι κατάλληλη για εύρος αρµών έως 25 mm, ενώ το βάθος πλήρωσης δεν πρέπει να 
υπερβαίνει τα 50 mm (συνιστάται βάθος πλήρωσης 25 mm).  
 
Το υπόλοιπο διάκενο του αρµού συνιστάται να πληρώνεται µε εύκαµπτη µοριοσανίδα αρµών, η 
οποία τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση το άρθρο Β-43.3 του Τιµολογίου.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους σφραγισµένου αρµού. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρία & εξήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   3,60 
 
 

 

AT: 208   Στεγάνωση αρµού µε ελαστική ταινία (waterstop)  
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-44 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6373) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρµού κατασκευής από σκυρόδεµα, 
ενσωµατούµενης στα εκατέρωθεν του αρµού στοιχεία, από νεοπρέν ή PVC, ευθύγραµµης, µε µία 
κεντρική διόγκωση, πλάτους 240 mm, σε οποιαδήποτε θέση και κάθε είδους κατασκευή, σύµφωνα 
µε την ΕΤΕΠ 08-05-02-02 ‘’Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα (waterstops)’’ 
 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου της ελαστικής ταινίας και των 
προδιαµορφωµένων ειδικών τεµαχίων της,  

• η κοπή, τοποθέτηση και στερέωση της ταινίας στις ράβδους οπλισµού του σκυροδέµατος,  
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• η συγκόλληση τµηµάτων και ειδικών τεµαχίων για την επίτευξη συνεχούς υδροφραγµού,  

• η απαιτούµενη ειδική διαµόρφωση των ξυλοτύπων για την διέλευση του προεξέχοντος 
τµήµατος της ταινίας (η οποία είναι υποχρεωτική). 

 
Στην περίπτωση που προβλέπεται από την µελέτη ταινία πλάτους διαφορετικού από το συµβατικό 
των 240 mm, η επιµέτρηση θα γίνεται µε αναγωγή του µήκους της σε ισοδύναµο µήκος συµβατικού 
πλάτους 240 mm, όπως ορίζεται στους γενικούς όρους του παρόντος Τιµολογίου.  
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους ελαστικής ταινίας στεγάνωσης αρµών πλάτους 240 mm 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έντεκα & τριάντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   11,30 
 
 

  

AT: 209   Γεωύφασµα στραγγιστηρίων 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-64.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-7914) 

 
Προµήθεια, µεταφορά και τοποθέτηση µη υφαντού γεωυφάσµατος από ίνες πολυπρο-πυλενίου, για 
την κατασκευή των γραµµικών στραγγιστηρίων της οδού και των στραγ-γιστηρίων όπισθεν τοίχων ή 

βάθρων, πάχους ≥1,0 mm (κατά ΕΛΟΤ EN 9863-1), ελάχιστου βάρους 150 gr/m2 (κατά ΕΛΟΤ EN 

ISO 9864), εφελκυστικής αντοχής ≥9 kN/m (κατά ΕΛΟΤ EN ISO 10319), επιµήκυνσης σε θραύση ≥ 

50% (κατά EN ISO 10319), αντοχής σε διάτρηση ≥1500 N (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12236), σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-03-03-00.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια του γεωυφάσµατος επί τόπου του έργου,  

• η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση και η τοποθέτησή του στο όρυγµα,  

• η προσωρινή συγκράτηση του γεωυφάσµατος και για τη µόρφωση της διατοµής του 
στραγγιστηρίου σύµφωνα µε τη µελέτη (µε χρήση ξυλίνων αντηρίδων, πλαισίων κλπ χωρίς 
αιχµηρά άκρα) το τελικό κλείσιµο της διατοµής του στραγγιστηρίου µε τις προβλεπόµενες 
επικαλύψεις του γεωυφάσµατος και η συρραφή των φύλλων.  

 
Επισηµαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλου εξοπλισµού για την τοποθέτηση των προβλεποµένων 
υλικών του µονοβαθµίου φίλτρου για την αποφυγή των φθορών του τοποθετηµένου γεωυφάσµατος. 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο καλυπτόµενης επιφάνειας στραγγιστηρίων µε γεωύφασµα. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & τριάντα πέντε λεπτά 
 Αριθµητικώς:   1,35 
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Εύκαµπτες ταινίες στεγανοποίησης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα εσωτερικού 
τύπου (Waterstops) 

 
Εύκαµπττες ταινίες στεγανοποίησης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα, εσωτερικού τύπου, 
από  PVC-Ρ (πλαστικοποιηµένο πολυβυνιλοχλωρίδιο) ή NBR (nitrile butadiene rubber: συνθετικό 
ελαστικό), σύµφωνα µε το Πρότυπο DIN 18541 ή βουλκανισµένο ελαστοµερές υλικό σύµφωνα µε 
το Πρότυπο DIN 7865-2, ή πολυαιθυλένιο (ΡΕ), ενσωµατωµένες και στερεωµένες περί το µέσον 
της  διατοµής του στοιχείου (τοιχώµατα και πυθµένες διωρύγων, δεξαµενές, χυτοί επί τόπου 
οχετοί από σκυρόδεµα κλπ). σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του παραγωγού και την ΕΤΕΠ 
08-05-02-02 "Ταινίες στεγάνωσης αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα (waterstops)". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των ελαστικών ταινιών, η ειδική διαµόρφωση 
του ξυλοτύπου για την συγκράτηση της ταινίας στην θέση της κατά την σκυροδέτηση, οι ενώσεις 
µε παράθεση, συγκόλληση ή ψυχρό βουλκανισµό, τα πάσης φύσεως ειδικά τεµάχια, τα υλικά 
συγκόλλησης και στερέωσης, καθώς και και η αποµείωση και φθορά των ταινιών.  
  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) ταινίας, πλήρως τοποθετηµένης. 
 

AT: 210    Για ταινίες πλάτους 160 mm. 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ώδεκα και σαράντα λεπτά   

  Αριθµητικώς:   12,40        
 
 

AT: 211    Για ταινίες πλάτους 240 mm. 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκαέξι και εξήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   16,60        
 
 

AT: 212    Για ταινίες πλάτους 300 mm. 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και σαράντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   21,40        
 

 
 
Σφράγιση αρµών ονοµαστικού διακένου 10 mm  µε ελαστοµερές υλικό 

 
Σφράγιση αρµών επενδύσεων διωρύγων, κιβωτιοειδών οχετών και πάσης φύσεως στοιχείων 
κατασκευών από σκυρόδεµα µε χρήση ελαστοµερούς υλικού µε υψηλή αντοχή στις συνθήκες 
περιβάλλοντος (διακυµάνσεις θερµοκρασίας, έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία κλπ), 
εφαρµοζόµενο εν ψυψρώ, σύµφωνα µε την µελέτη, τις οδηγίες του προµηθευτή του υλικού και 
την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε ελαστοµερή υλικά". 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
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� η προµήθεια της  πολυουρεθανικής βασεως µαστίχης και του αντιστοίχου ενισχυτικού 
πρόσφυσης (primer), άν απαιτείται 

� η προµήθεια εµφρακτικού παρεµβύσµατος (κορδονιού) από αφρώδες εξηλασµένο 
πολυαιθυλένιο για την έµφραξη του διακένου του αρµού (όταν δεν έχουν τοποθετηθεί 
εύκαπτες λωρίδες πλήρωσης τύπου Flexcell) 

� ο επιµελής καθαρισµός του αρµού και η προετοιµασία της επιφάνειας ώστε να είναι καθαρή, 
στεγνή και χωρίς σαθρά µέρη  

� η εφαρµογή του primer και η προετοιµασία και εφαρµογή του υλικού σφράγισης σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτού 

 
Η παρούσα τιµή µονάδος προσαρµόζεται αναλογικά µέ βάση το άνοιγµα του αρµού.  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) πλήρους σφράγισης αρµού ονοµαστικού διακένου 10 mm.  

 

AT: 213    Σφράγιση αρµού ανοίγµατος 10 mm µε υλικά πολυουραιθανικής βάσεως 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.03.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκατέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   14,30        
 
 

AT: 214    Σφράγιση αρµού ανοίγµατος 10 mm µε υλικά πολυσουλφιδικής βάσεως 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.03.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκαεπτά και δέκα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   17,10        
 
 

AT: 215    Σφράγιση αρµού ανοίγµατος 10 mm µε υλικά ακρυλικής  βάσεως 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.03.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και σαράντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   11,40        
 
 
 

AT: 216   ∆ιάτρητοι πλαστικοί σωλήνες αποστράγγισης D160 mm επενδεδυµένοι 
µε γεωύφασµα 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.24 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6620.1) 

       
∆ιάτρητοι σωλήνες αποστράγγισης από PVC, PE (πολυαιθυλένιο ) ή ΡΡ (πολυπροπυλένιο) 
εσωτερικής διαµέτρου160 mm, επενδεδυµένοι µε γεωύφασµα  (κάλτσα), το οποίο παραδίδεται 
υπό µορφή ετοίµου κλειστου µανδύα και εφαρµόζεται (φοριέται) στον σωλήµα επί τόπου του 
έργου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των διατρήτων σωλήνων και των ειδικών 
τεµαχίων τους (µούφες,  γωνιές, ταυ κλπ), του διαµορφωµένου µανδύα από γεωύφασµα και των 
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υλικών µάτισης/στερέωσής του, η συναρµολόγηση της διάτρητης σωληνογραµµής σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του προµηθευτή και η τοποθέτησή της στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις. 
  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ). 
       

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκατέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   14,30    

 
 
 

AT: 217    Εφαρµογή εποξειδικού συγκολλητικού υλικού σε  επιφάνεια παλαιού 
σκυροδέµατος 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.25 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

       
Εφαρµογή συγκολλητικής εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών σε επιφάνεια παλαιού 
σκυροδέµατος για την εξασφάλιση της πρόσφυσής του µε το υστερόχυτο σκυρόδεµα, στις θέσεις 
που καθορίζονται από την µελέτη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� η εκτράχυνση της επιφανείας του παλαιού σκυροδέµατος προκειµένου να βελτιωθεί η ειδική 

επιφάνεια επαφής και η αφαίρεση των χαλαρών υλικών µε συρµατόβουρτσα ή πεπιεσµένο 
αέρα 

� η προµήθεια των συστατικών της ρητίνης, η ανάµιξη και η εφαρµογή της στην επιφάνεια του 
παλαιού σκυροδέµατος µε βούρτσα, ρολλό ή ψεκασµό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή (αναλογίες ανάµιξης, ανάλωση ανά µονάδα επιφανείας κλπ)  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας εφαρµογής 
       

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και σαράντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   11,40    

 
 
 

AT: 218    Στεγάνωση αρµών µε διογκούµενη ταινία µπεντονίτη 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 10.30 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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. 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   Οκτώ και εξήντα λεπτά  
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                      Αριθµητικώς :   8,60    
 
 
 
 

ΑΣΤΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ 

 

AT: 219   Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεµα 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-51 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921) 

 
Τοποθέτηση προκατασκευασµένων κρασπέδων από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25, διατοµής 
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε 
απότµηση, ευθυγράµµων ή καµπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή νησίδων ασφαλείας, 
πεζοδροµίων, κόµβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε βιοµηχανική εγκατάσταση µε 
δόνηση και συµπίεση, αποκλειοµένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου µε αυτοσχέδιους 
ξυλότυπους.  
 
Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 ‘’Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι οµβρίων 
καταστρώµατος οδών επενδεδυµένες µε σκυρόδεµα’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούµενων υλικών πλην του 
σκυροδέµατος της βάσης έδρασης,  

• η τοποθέτησή τους σε ευθυγραµµία ή καµπύλη στις προβλεπόµενες θέσεις από τα σχέδια 
οριζοντιογραφικά και υψοµετρικά, µε χρήση τεµαχίων µήκους όχι µικρότερου των 0,50 m, µε λεία 
επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων µε κατασκευή πίσω από αυτά συνεχούς πρίσµατος 
διατοµής 0,10x0,20 m από σκυρόδεµα κατηγορίας C8/10, ο εγκιβωτισµός τους και η 
αρµολόγησή τους µε τσιµεντοκονία αναλογίας 650 kg τσιµέντου ανά m3 άµµου. 

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

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτώ 
 Αριθµητικώς:   8,00 
 
 
 

AT: 220   Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων κ.λ.π. 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-52 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922) 

 
Πλακόστρωση πεζοδροµίων, νησίδων κλπ, µε τσιµεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 
0,50 x 0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, µε επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιµέντο, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00 ‘’ Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδροµίων 
και πλατειών’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των τσιµεντοπλακών και των υλικών 
στερέωσης και αρµολόγησης,  
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• η τοποθέτηση των τσιµεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος 
πάχους 2,5 - 3,0 cm, αποτελούµενου από ένα µέρος ασβέστη, πέντε µέρη καθαρής άµµου και 
180 kg τσιµέντου ανά m3,  

• η αρµολόγηση µε τσιµεντοµαρµαροκονία µε λευκό τσιµέντο σε αναλογία 650 kg τσιµέντου ανά 
m3 µαρµαροκονίας και ο καθαρισµός των αρµών .  

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο έτοιµης πλακοστρώσεως 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έντεκα & σαράντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   11,40 
 
 
 

AT: 221   Πλακοστρώσεις µε πλάκες από σκυρόδεµα διαστάσεων 40x40 cm 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-81 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922) 

 
Πλακοστρώσεις πεζοδροµίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων µε πλάκες 
έγχρωµες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40 cm. 
Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδροµίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από 
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεµα, έγχρωµες, τυποποιηµένων διαστάσεων 40x40 cm, 
πάχους 3 cm.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια, µεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασµένων σε 
παλέτες,  

• η παρασκευή και διάστρωση του κονιάµατος έδρασης, (εργασία και υλικά),  

• η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόµενη από την µελέτη διάταξη 
(συµπεριλαµβανοµένης της κοπής τεµαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεποµένης 
επιφάνειας, µε χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),  

• η αρµολόγηση, µε αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),  

• ο πλήρης καθορισµός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκοµιδή προς 
οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής, 
θραυσµάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.  

Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της 
πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αποπερατωµένης, κατά τα ως άνω, πλακόστρωσης.  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα τέσσερα & τριάντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   14,30 
 
 
 

AT: 222   ∆ιαµόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόµια και νησίδες 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-82 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2922) 

 
Πλήρης διαµόρφωση διάβασης/πρόσβασης ΑΜΕΑ σε υφιστάµενα πεζοδρόµια και νησίδες. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η αποξήλωση της υπάρχουσας πλακόστρωσης και κρασπέδων  
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• η πλήρης ανακατασκευή τους (υλικά και εργασία: πλάκες, κονίαµα έδρασης, υλικό 
αρµολόγησης, µεταφορά υλικών επί τόπου, εκτέλεση εργασιών, καθαρισµός χώρου 
εκτέλεσης εργασιών και συγκέντρωση και αποκοµιδή πλεοναζόντων υλικών και προϊόντων 
αποξήλωσης), σύµφωνα µε την προβλεπόµενη από την µελέτη υποβιβασµένη στάθµη, µε 
διάταξη, τύπο και µορφή πλακών απόλυτα προσαρµοσµένη προς την υφιστάµενη 
πλακόστρωση.  

Συµπεριλαµβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην περίµετρο της 
πλακόστρωσης µέχρι την σκλήρυνση του κονιάµατος έδρασης.  
 
Tιµή κατ’ αποκοπήν (τεµ), πλήρους δαιµορφώσεως διάβασης ΑΜΕΑ. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 

 Αριθµητικώς:   95,00 
 
 
 

AT: 223   Περιζώµατα δένδρων από σκυρόδεµα 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-83 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2921) 

 
∆ιαµόρφωση περιζώµατος δένδρου µε προκατασκευασµένα στοιχεία από σκυρόδεµα.  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και τοποθέτηση των στοιχείων από σκυρόδεµα κατηγορίας C16/20,  

• το κονίαµα πάκτωσης,  

• η πλήρης ευθυγράµµισή τους µε την περιβάλλουσα πλακόστρωση  

• ο επιµελής καθαρισµός από προϊόντα εκσκαφής, υπολείµµατα υλικών κλπ.  
 
Τιµή ανά πλήρως διαµορφωµένο περίζωµα ως άνω (τεµ), ανεξαρτήτως διαστάσεων. 
  
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆έκα εννέα 

 Αριθµητικώς:   19,00 
 
 
 

AT: 224   Προσαρµογή στάθµης υφισταµένου φρεατίου επί ανακατασκευαζοµένου 
πεζοδροµίου 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-85 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
Αποξήλωση πλαισίου έδρασης καλύµµατος υφισταµένου φρεατίου µε προσοχή ώστε να µην 
προσκληθούν ζηµιές, προσαρµογή της στάθµης των τοιχωµάτων του φρεατίου µε αποξήλωση ή 
εφαρµογή στρώσεως ισχυρού τσιµεντοκονιαµάτος, πάκτωση του πλαισίου έδρασης στην 
απαιτούµενη στάθµη µε ακρίβεια ± 5 mm και επιµελής αρµολόγηση µε την περιβάλλουσα νέα 
πλακόστρωση. Οι τσιµεντοκονίες τελικής διαµόρφωσης γύρω από το πλαίσιο έδρασης θα 
παρασκευάζονται µε άµµο θαλάσσης για την αποφυγή ρηγµατώσεων, ή, εναλλακτικά, θα 
εφαρµόζονται εποξειδικά κονιάµατα.  
Στην τιµή δεν συµπεριλαµβάνονται η αντικατάσταση του καλύµµατος και του πλαισίου έδρασής 
του. Τυχόν απαιτούµενα νέα χυτοσιδηρά καλύµµατα, θα επιµετρώνται ιδιαιτέρως µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου.  
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Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως αποπερατωµένης εργασίας (τεµ), για φρεάτια επιφάνειας καλύµµατος 
έως 0,50 m2. Για µεγαλύτερα φρεάτια η τιµή θα αναπροσαρµόζεται µε πολλαπλασιασµό επί τον 
συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων 
του καλύµµατος. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα τρία & τριάντα  λεπτά 

 Αριθµητικώς:   33,30 
 

 

 

AT: 225    Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6804) 

       
Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδροµίου, νησίδας ή πλατείας, η οποία έχει αποξηλωθεί για την 
κατασκευή υπογείου δικτύου, στην προτέρα της κατάσταση, µε χρήση των τσιµεντοπλακών, 
κυβολίθων, λιθοσωµάτων, µαρµάρων κλπ που έχουν εξαχθεί χωρίς φθορές κατά την αποξήλωση 
και συµπλήρωσή τους µε υλικά της αυτής υφής, χρωµατισµού και διαστάσεων για την εξασφάλιση 
ενιαίας µορφής της συνολικής επίστρωσης του χώρου και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-
06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" 
       
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
       
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των απαιτουµένων προσθέτων υλικών επίστρωσης, 

του αυτού τύπου και µορφής µε τα προϋπάρχοντα 
       
β. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των υλικών αποκατάστασης του υποστρώµατος, στην 

προτέρα του µορφή: άµµος έδρασης ή στρώση σκυροδέµατος (µε ή χωρίς πλέγµα οπλισµού)   
       
γ. Η κατασκευή του υποστρώµατος έδρασης και η τοποθέτηση των πλακών, κυβολίθων, 

λιθοσωµάτων κλπ, έτσι ώστε οι αρµοί και οι τυχόν αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις (εναλλαγή 
χρωµάτων ή υφής πλακών κλπ) να εναρµονίζονται πλήρως προς την περιβάλλουσα 
επίστρωση. Επισηµαίνεται ότι στα όρια της ζώνης αποκατάστασης  οι πλάκες θα είναι πλήρεις 
(άν έχει χρησιµοποιηθεί αρµοκόφτης για την χάραξη της ζώνης του ορύγµατος, οι πλάκες που 
έχουν τεµαχισθεί, κατά την επαναφορά της επίστρωσης θα αντικαθίστανται µε πλήρεις). 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρους ανακατασκευής και επαναφοράς επίστρωσης 
πεζοδροµίου  
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   23,80   
 
 
 

AT: 226    Αποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα στις θέσεις 
ορυγµάτων υπογείων δικτύων. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 4.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6804) 

 
Aποκατάσταση πεζοδροµίου από άοπλο σκυρόδεµα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή 
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.  
  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
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α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου σκυροδέµατος κατηγορίας C12/15. 
β. Η επιπέδωση και συµπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος και η διαβροχή 

της πριν από την σκυροδέτηση. 
γ. Ο καθαρισµός των παρειών του υπάρχοντος σκυροδέµατος εκατέρωθεν του ορύγµατος από 

χαλαρά υλικά 
δ. Η διάστρωση και συµπύνωση του σκυροδέµατος  αποκατάστασης του πεζοδροµίου, πάχους 

ίσου µε το αποξηλωθέν, και η διαµόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρµονίζεται 
πλήρως  µε την περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρµών κλπ).  

  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδροµίου από σκυρόδεµα.  
       
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και πενήντα 
  Αριθµητικώς:   9,50   
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ΟΜΑ∆Α Γ: 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΦΡΕΑΤΙΑ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - 

∆ΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ - ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ - 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

AT: 227   Γαλβανισµένα σιδηρά εξαρτήµατα 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-48 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2672) 

 
Κατασκευή πλαισίων, καλυµµάτων, εσχαρών, αγκυρώσεων και λοιπών απλών σιδηρών 
εξαρτηµάτων φρεατίων, σύµφωνα µε την µελέτη, από µορφοχάλυβα κατηγορίας S235J κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10025, γαλβανισµένα εν θερµώ κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια των απαιτουµένων διατοµών µορφοχάλυβα και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τα 
σχέδια (κοπές, λοξοτµήσεις, διατρήσεις, συγκολλήσεις κλπ) σε εγκατάσταση εξοπλισµένη µε τις 
απαιτούµενες εργαλειοµηχανές 

• το θερµό γαλβάνισµα της έτοιµης κατασκευής  

• τα απαιτούµενα εξαρτήµατα λειτουργίας και στερέωσης (στροφείς, περικόχλια κλπ), όλα 
γαλβανισµένα εν θερµώ 

• η µεταφορά των ετοίµων γαλβανισµένων στοιχείων στην θέση εγκατάστασης 

• η διάνοιξη οπών σε υπάρχοντα στοιχεία από σκυρόδεµα για την πάκτωση των γαλβανισµένων 
στοιχείων 

• η παρασκευή και εφαρµογή τσιµεντοκονίας για την έδραση και πάκτωση των στοιχείων 

• η τοποθέτηση και στερέωση των γαλβανισµένων στοιχείων στις προβλεπόµενες από την µελέτη 
θέσεις και στάθµες 

 
Με το παρόν άρθρο τιµολογούνται και οι οπλισµοί σύνδεσης των πλακών ή φορέων πρόσβασης µε 
τα ακρόβαθρα. 
  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο γαλβανισµένων σιδηρών εξαρτηµάτων πλήρως τοποθετηµένων. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο & είκοσι  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   2,20 
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AT: 228   Χυτοσιδηρά καλύµµατα φρεατίων, εσχάρες υπονόµων 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-49 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6752) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση χυτοσιδηρών εσχαρών και καλυµµάτων φρεατίων, µε τα αντίστοιχα 
πλαίσια έδρασης, οποιωνδήποτε διαστάσεων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, φέρουσας ικανότητας D400, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ). 
 
Για τις εσχάρες των υπονόµων έχει εφαρµογή η ΕΤΕΠ 08-07-01-01 ‘’Εσχάρες υδροσυλλογής από 
φαιό χυτοσίδηρο’’ 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια των χυτοσιδηρών ειδών,  

• η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, οι φοροεκφορτώσεις µε κατάλληλα µέσα (πχ. µε χρήση 
υδραυλικού γερανοβραχίονα),  

• η προετοιµασία της επιφανείας έδρασης του πλαισίου, η ρύθµιση της απαιτουµένης τελικής 
στάθµης του καλύµατος ή της εσχάρας µε χρήση ανθεκτικών υποθεµάτων και η πάκτωση του 
πλαισίου έδρασης µε ισχυρή τσιµεντοκονία.  

 
Τιµή ανά kg τοποθετηµένων χυτοσιδηρών σχαρών, πλαισίων και καλυµµάτων φρεατίων. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & είκοσι  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   1,20 

 
 
 

AT: 229   Βαθµίδες από µαλακό χυτοσίδηρο  
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-50 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ-6753) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση βαθµίδων από µαλακό χυτοσίδηρο σε φρεάτια κάθε είδους, σύµφωνα µε 
την µελέτη, τα Πρότυπα Κατασκετής Εργων (ΠΚΕ) και την ΕΤΕΠ 08-07-01-05. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια των βαθµίδων,  

• η διάνοιξη οπών στα τοιχώµατα του φρεατίου για την τοποθέτησή τους (ή αφαίρεση των 
τεµαχίων διογκωµένης πολυστυρόλης που έχουν ενσωµατωθεί κατα την σκυροδέτηση για την 
τοποθέτηση των βαθµίδων και επιµελής καθαρισµός της οπής)  

• η πάκτωσής τους µε τσιµεντοκονίαµα ή εναλλακτικά η τοποθέτηση των βαθµίδων στις 
κατάλληλες θέσεις κατά την σκυροδέτηση του φρεατίου . 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο βαθµίδων από µαλακό χυτοσίδηρο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ένα & ενενήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   1,90 
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AT: 230    Καλύµατα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 11.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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.   
 
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. 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ύο και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   2,70    
 

 
 

AT: 231    Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 11.02.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6752) 

 
Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, µε το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετηµένες, 
σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου έδρασης 
αυτής, η ακριβής ρύθµιση της στάθµης και επίκλισης της εσχάρας µε χρήση στερεών 
υποθεµάτων και ο εγκιβωτισµός του πλαισίου έδρασης µε τσιµεντοκονία, µη συρρικνούµενο 
κονίαµα ή εποξειδικά κονιάµατα. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταµένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
Επιµέτρηση για τις µεν τυποποιηµένες εσχάρες βιοµηχανικής προέλευσης µε βάση τους πίνακες  
βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε βάση αναλυτικούς 
υπολογισµούς των ράβδων και λοιπών διατοµών µορφοχάλυβα που χρησιµοποιούνται για την 
κατασκευή τους. Σε καµµία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιµέτρηση µε ζύγιση. 
 
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη, ductile 
iron), της προβλεπόµενης από την µελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, 
σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο". 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ύο και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   2,70    
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AT: 232    Βαθµίδες από χυτοσίδηρο 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 11.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 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". 
 
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. 
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ύο 

  Αριθµητικώς:   2,00    

 
 
 
 

ΦΡΕΑΤΙΑ 

 
Τυποποιηµένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης οµβρίων (ΠΚΕ) 
 
Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης οµβρίων ή στραγγιστηρίων, 
πλήρως ή εν µέρει προκατασκευασµένα ή µε επί τόπου έγχυση, σύµφωνα την µελέτη και τα 
εγκεκριµένα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεµένα µε τους αγωγούς εισροής ή 
εκροής και έτοιµα για λειτουργία. 

 
Στη τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουµένων υλικών, 
προκατασκευασµένων στοιχείων και εξαρτηµάτων για την πλήρη διαµόρφωση των φρεατίων 
σύµφωνα µε τα ΠΚΕ 

• το προσωπικό, ο εξοπλισµός και τα µέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον 
χειρισµό των προκατασκευασµένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)  

• η εκσκαφή του ορύγµατος θεµελίωσης σε κάθε είδους έδαφος 

• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασµένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση 
οπλισµού, η κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέµατος 

• η διαµόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων 

• η σύνδεση των σωλήνων και η σφράγισης του διακένου µεταξύ οπών και σωλήνων µε µη 
συρικνούµενο τσιµεντοκονίαµα  

• η προµήθεια και πάκτωση των βαθµίδων επίσκεψης,  

• η προµήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυµµάτων και πλαισίων 

• η επαναπλήρωση του ορύγµατος µε θραυστό υλικό λατοµείου  

• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρµογή της στέψης 
τους στην κλίση ή επίκλιση της οδού 

Στη τιµή µονάδας δεν περιλαµβάνονται: 
 

• η τοποθέτηση σιδηροπλισµού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν  
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• η επί τόπου σκυροδέτηση τµήµατος των φρεατίων υδροσυλλογής για αύξηση του εσωτερικού 
ύψους τους πέραν των 1200 mm  

• η κατασκευής λαιµού ύψους h ≥1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόµων ή στραγγιστηρίων 
 

Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου 
 

AT: 233   Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-66.1 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριακόσια εξήντα δύο 
  Αριθµητικώς:   362,00 

 
 

AT: 234  Φρεάτιο υδροσυλλογής µεταξύ πρανών (ΠΚΕ) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-66.2 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τετρακόσια ενενήντα επτά & εξήντα δύο λεπτά 
 Αριθµητικώς:   497,62 

 
 

AT: 235   Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=0,40 m ή 0,60 m (ΠΚΕ) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-66.3 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτακόσια δέκα  
 Αριθµητικώς:   810,00 

 
 

AT: 236   Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ10 (D=0,80 m) (ΠΚΕ) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-66.4 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια πενήντα  
 Αριθµητικώς:   1.050,00  

 
 

AT: 237   Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ11 (D=1,00 m) (ΠΚΕ) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-66.5 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια πεντακόσια σαράντα  
 Αριθµητικώς:   1.540,00  
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AT: 238   Φρεάτιο επίσκεψης υπονόµου τύπου Φ12 (D=1,20 m) (ΠΚΕ) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-66.6 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο χιλιάδες σαράντα  
 Αριθµητικώς:   2.040,00  

 
 

AT: 239  Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) 
 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-66.7 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριακόσια δέκα επτά 
  Αριθµητικώς:   317,00 

 
 

 
Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού 
 
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. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
 

AT: 240    Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN < 600 mm, διαστάσεων 
2.00x1.50 m 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.30.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 +  50% Υ∆Ρ-6311) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   ∆ύο χιλιάδες εκατόν ενενήντα  

Αριθµητικώς:   2.190,00  
 
 

AT: 241    Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 
2.20x1.50 m  

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.30.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 +  50% Υ∆Ρ-6311) 

 

ΕΥΡΩ    Ολογράφως:    ∆υό χιλιάδες τριακόσια ογδόντα  

               Αριθµητικώς:   2.380,00  

 

 

 

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης 
 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραµµής από την επιφάνεια του εδάφους, σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί µέρους αντικείµενο εργασιών. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
� οι τυχόν απαιτούµενες ερευνητικές τοµές για τον εντοπισµό αγωγών και δικτύων 
� οι απαιτούµενες εκσκαφές µε οποιονδήποτε τρόπο (µηχανικά µέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 

εδάφη, µε τις τυχόν απαιτούµενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγµατος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η µεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

� οι απαιτούµενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 
� οι τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις 
� οι απαιτούµενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 
� οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο 

(σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα 
µε τα σχέδια της Μελέτης   

� οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης 

� η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 
� η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του 

καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
� η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 

ειδικά τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 
� η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 
� η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 
� η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα 

οδού ή πεζοδρόµιο) 
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� κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 

Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεµάχιο εξάρµωσης, 
που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 

 

AT: 242    Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α) 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.31.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6327 +  50% Υ∆Ρ-6311) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως :    Χίλια  οκτακόσια δέκα                    

  Αριθµητικώς:   1.810,00  
 
 

AT: 243    Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης διθάλαµο (τύπου Β) 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.31.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6327 +  50% Υ∆Ρ-6311) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως::    Τρεις  χιλιάδες εκατόν ογδόντα 

  Αριθµητικώς:   3.180,00  

 

 

 

Τυπικά φρεάτια δικλίδων 
 

Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλίδων, 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, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης 

� η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 
� η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του 

καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
� η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 

ειδικά τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 
� η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 
� η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 
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� 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 οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεµάχια 
εξάρµωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 

 

AT: 244   Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 
1.50x1.50 m 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.32.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 + 50% Υ∆Ρ-6311) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως     Χίλια τετρακόσια εβδοµήντα   

  Αριθµητικώς :   1.470,00 
 
 

AT: 245    Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN 300 - 600 mm, διαστάσεων 
2.00x2.50 m  

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.32.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 + 50% Υ∆Ρ-6311) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   ∆ύο χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα  

  Αριθµητικώς :   2.990,00  
 
 

AT: 246    Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 
2.00x3.00 m 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.32.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 + 50% Υ∆Ρ-6311) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   Τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα  

  Αριθµητικώς :   3.470,00  
 
 
 

Τυπικά φρεάτια µετρητών παροχής 
 

Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου µετρητού παροχής, 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 
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� οι κατασκευές από άοπλο και οπλισµένο σκυρόδεµα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισµός, ξυλότυποι, πρόσµικτα), σύµφωνα 
µε τα σχέδια της Μελέτης   

� οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης 

� η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε ασφαλτική επάλειψη 
� η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του 

καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
� η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 

ειδικά τεµάχια, σύνδεση και εγκιβωτισµός σωλήνα) 
� η προµήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισµού (όταν προβλέπεται) 
� η επανεπίχωση του αποµένοντος διακένου του ορύγµατος µε θραυστό υλικό 
� η επαναφορά της επιφανείας του ορύγµατος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωµα 

οδού ή πεζοδρόµιο) 
� κάθε άλλη εργασία ή επιµέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 

σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
Στην τιµή δεν περιλαµβάνονται ο µετρητής παροχής και το τεµάχιο εξάρµωσης, που 
πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
 

AT: 247    Τυπικό φρεάτιο µετρητή παροχής για αγωγούς DN < 300 mm, 
διαστάσεων 2.00x1.50 m  

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.33.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 +  50% Υ∆Ρ-6311) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   ∆ύο χιλιάδες  

  Αριθµητικώς :   2.000,00 
 
 

AT: 248    Τυπικό φρεάτιο µετρητή παροχής για αγωγούς D > 300 mm, διαστάσεων 
2.20x1.50 m 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.33.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 +  50% Υ∆Ρ-6311) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια είκοσι  
             Αριθµητικώς :   2.520,00  

 
 

AT: 249    Τυπικό φρεάτιο µετρητή παροχής διαστάσεων 2,50 x 2,50 m  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.33.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 +  50% Υ∆Ρ-6311) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   Τρεις χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα  

  Αριθµητικώς :   3.470,00  
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AT: 250    Τυπικά φρεάτια αντιπληγµατικών βαλβίδων  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.34 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 + 50% Υ∆Ρ-6311) 

 
Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου αντιπληγµατικής βαλβίδας, 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), και οι 
απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου σύµφωνα µε την Μελέτη,   

� 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 αντιπληγµατικη βαλβίδα και η συρταρωτή δικλίδα αποµόνωσης, 
που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρεις χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα 

  Αριθµητικώς:   3.990,00    

 

 

 

AT: 251    Φρεάτια αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.35 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6329 + 50% Υ∆Ρ-6311) 

 
Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου αλλαγής κατεύθυνσης για αγωγούς DN ≤ 300 mm, 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 
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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, σύµφωνα µε την Μελέτη 
� 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. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :   Οκτακόσια εξήντα 

   Αριθµητικώς :   860,00  

 

 

 

AT: 252    Τυπικά φρεάτια διακλάδωσης  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 9.36 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% Υ∆Ρ-6327 + 50% Υ∆Ρ-6311) 

 
Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου διακλάδωσης, 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, σύµφωνα µε τα σχέδια της 
Μελέτης 

� η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε  ασφαλτική επάλειψη 
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� 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 οι τυχόν προβλεπόµενες συσκευές εντός του φρεατίου (δικλείδες 
και τεµάχια εξάρµωσης), που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 
  
ΕΥΡΩ   Ολογράφως :    ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια εβδοµήντα 
  Αριθµητικώς :   2.570,00  

 
 
 
  

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ∆ΙΚΤΥΑ 

 

AT: 253  Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος διέλευσης καλωδίων DN100 
(ενσωµατούµενος) 

 Άρθρο ΝΕΤ Ο∆Ο Β-59 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις τεχνικών µε 
γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα 
S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονοµαστικής διαµέτρου DN100 mm (σπείρωµα, thread 
size = 4’’, dεξ = 114,3 mm, πάχος τοιχώµατος 3,6 mm). 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρµατος έλξης καλωδίων, 
των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, εξαρτηµάτων και στηριγµάτων,  

• η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων,  

• η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των σωλήνων καθώς  

• η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 
Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται 
ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
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Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι δύο & εξήντα  λεπτά 
 Αριθµητικώς:   22,60  
 
 
 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
 
Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες µεταφορές, καταβιβασµός στο όρυγµα, 
τοποθέτηση και σύνδεση τσιµεντοσωλήνων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, από σκυρόδεµα ελάχιστης 
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa µε σήµανση CE, µε ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 681-1. 
 
Οι τσιµενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής: 
 
[α] Ως προς την ονοµαστική διάµετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάµετρος σε mm 
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισµένοι, ινοπλισµένοι 
[γ]   Ως προς την συνδεσµολογία: τύπου τόρµου-εντορµίας (O-gee pipes), τύπoυ "καµπάνας" 

(bell-sochet pipes) 
[δ] Ως προς την εφαρµογή: σωλήνες οµβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 
[ε]  Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το ελάχιστο φορτίο 

θραύσεως σε kN/m, διαιρούµενο µε το 1/1000 της ονοµαστικής διαµέτρου (DN), σύµφωνα µε 
τα καθοριζόµενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916   

 
Επισηµαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισµού (bedding 
factor), προκύπτει, σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόµενο βάθος 
τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρµοζόµενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου µε µια µόνον κλάση 
αντοχής τσιµεντοσωλήνων και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισµού της 
σωληνογραµµής καλύπτονται όλες οι συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό 
οδούς βαρειάς ή ελαφράς κυκλοφορίας, εκτός καταστρώµατος οδού). 
 
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώµατος, της κατηγορίας 
του σκυροδέµατος και του οπλισµού (πλέγµατα ή/και µεταλλικές ίνες). 
 
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιµεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς 
διάκριση ως προς το είδος συνδεσµολογίας (τύπου τόρµου-εντορµίας ή καµπάνας) και την 
διάταξη ή µή οπλισµού.  
 
Η διάταξη του οπλισµού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα µε τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.  
 
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   µπορεί 
να είναι ενσωµατωµένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς 
τοποθέτηση κατά την συναρµολόγηση της σωληνογραµµής. 
   
Οταν προβλέπεται η ενσωµάτωση στο σκυρόδεµα κατασκευής των σωλήνων τσιµέντου 
ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιµέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρµόζεται, συµβατικά, 
προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
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Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, µε υλικό εποξειδικής βάσεως 
ή λοιπά υλικά, εφαρµόζεται, συµβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιµής µονάδας κατά 10 %. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου 
τσιµεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 µε σήµανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, µε τους 
αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, ο 
καταβιβασµός στο όρυγµα µε µηχανικά µέσα, η τοποθέτηση, η εφαρµογή του δακτυλίου 
στεγάνωσης και η ευθυγράµµιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων µέχρι τον εγκιβωτισµό 
τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόµενης από την µελέτη µηκοτοµικής κλίσης.  
 
Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγµατος, εγκιβωτισµού των σωλήνων και επανενεπίχωσης του 
υπολοίπου τµήµατος του ορύγµατος, τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 
Τιµολογίου. 
 
Η τιµολόγηση σωλήνων ενδιαµέσων διαµέτρων, πέραν αυτών που περιλαµβάνονται στο παρόν 
άρθρο, θα γίνεται µε γραµµική παρεµβολή των εκατέρωθεν τιµών µονάδας. 
 
Τιµή ανά τρέχον αξονικό µέτρο (µµ) σωληνογραµµής (προσµετράται και το εντός των φρεατίων 
τµήµα των σωλήνων) κατά ονοµαστική διάµετρο και τύπο τσιµεντοσωλήνων, ανεξαρτήτως του 
µήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 

AT: 254    Ονοµαστικής διαµέτρου D200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.1) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκατρία και τριάντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   13,30    

 
 

AT: 255   Ονοµαστικής διαµέτρου D300 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.2) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Είκοσι και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   20,90    

 
 

AT: 256    Ονοµαστικής διαµέτρου D400 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.3) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα οκτώ  

  Αριθµητικώς:   38,00     
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AT: 257  Ονοµαστικής διαµέτρου D500 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.4) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα δύο 

  Αριθµητικώς:   52,00     

 
 

AT: 258   Ονοµαστικής διαµέτρου D600 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.5) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα επτά 

  Αριθµητικώς:   67,00    

 
 

AT: 259  Ονοµαστικής διαµέτρου D800 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.6) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   95,00     

 
 

AT: 260    Ονοµαστικής διαµέτρου D1000 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα τρία 

  Αριθµητικώς:   133,00    

 
 

AT: 261    Ονοµαστικής διαµέτρου D1200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εξήντα δύο 

  Αριθµητικώς:   162,00       

 
 

AT: 262   Ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια εννέα 

  Αριθµητικώς:   209,00     
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AT: 263   Ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια εξήντα έξι 

  Αριθµητικώς:   266,00     

 
 

AT: 264 Ονοµαστικής διαµέτρου D1800 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια εξήντα  

  Αριθµητικώς:   360,00     

 
 

AT: 265    Ονοµαστικής διαµέτρου D2000 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια ογδόντα 

  Αριθµητικώς:   480,00     

 
 

AT: 266   Ονοµαστικής διαµέτρου D2250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξακόσια είκοσι 

  Αριθµητικώς:   620,00    

 
 

AT: 267    Ονοµαστικής διαµέτρου D2500 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.01.01.14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6551.7) 

 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτακόσια ογδόντα 

  Αριθµητικώς:   780,00  

 
 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συµπαγούς τοιχώµατος 
 
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 "∆ίκτυα 
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 
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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. 

∆εν 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   
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αξονικού µήκους σωλήνωσης, αφαιρουµένου του µήκους των 
φρεατίων και των ειδικών τεµαχίων. 
 

AT: 268    Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   3,50     
 
  

AT: 269   Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και ενενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   3,90     
 
:    

AT: 270   Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και πενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   6,50     
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AT: 271    Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και εξήντα λεπτά   

  Αριθµητικώς:   8,60 
     
 

AT: 272    Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκατρία και εξήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   13,60     
 
  

AT: 273    Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα  

  Αριθµητικώς:   21,00     
 
  

AT: 274    Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.5) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε  

  Αριθµητικώς:   25,50     
 
 

AT: 275    Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.6) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα ένα και σαράντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   31,40     
 
  

AT: 276    Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.7) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Σαράντα έξη και σαράντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   46,40     
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AT: 277    Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.10.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.7) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εβδοµήντα ένα 

  Αριθµητικώς:   71,00     
  

 
 
Σαµάρι µε µούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόµων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U 
της σειράς 41. 
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεµαχίων σωληνώσεων 
κατασκευασµένων από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U), µε µηχανική 
σύνδεση ή µε συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεµαχίου. Συµπεριλαµβάνονται οι 
αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και τα απαιτούµενα υλικά 
συγκόλλησης. 
 
Τυποποιηµένα συγκολλητά σαµάρια µε µούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών ακαθάρτων µε 
το δίκτυο. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη οπής στο τοίχωµα του αγωγού µε χρήση 
διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιµασία της επιφανείας του αγωγού για την 
συγκόλληση, καθώς και πώµα ονοµαστικής διαµέτρου 160 mm, για την περίπτωση αναµονών 
συνδέσεων.. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως εγκατεστηµένου σαµαριού µε µούφα. 
 

AT: 278   Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 200/125 mm.    
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.12.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6712.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι επτά και ενενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   27,90     
 
  

AT: 279    Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 250/160 mm.    
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.12.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6712.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι εννέα και ενενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   29,90     
 
 

AT: 280    Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 315/160 mm.    
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.12.01.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6712.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα πέντε και ενενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   35,90     
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AT: 281   Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 355/160 mm.    
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.12.01.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6712.4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   40,90     
 
  

AT: 282   Σαµάρι/µούφα ονοµαστικών διαµέτρων 400/160 mm.    
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.12.01.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6712.5) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα τέσσερα και ενενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   44,90     
 
 
 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U  
 
Αγωγοί υπό πίεση µε σωλήνες από µη πλαστικοποιηµένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 
συµπαγούς τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-
06-02-01 "∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των απαιτουµένων 

ειδικών τεµαχίων από PVC της αντίστοιχης ονοµαστικής πίεσης, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου (για διάβαση εµποδίων, οριζοντιογραφικές και 
µηκοτοµικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

 
β. Οι πλάγιες µεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού 

και ειδικών τεµαχίων αυτού, καθώς και η δοκιµασία του σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 
 
γ. Η τοποθέτηση στο όρυγµα πλαστικής ταινίας σήµανσης, του χρώµατος που θα καθορίσει η 

Υπηρεσία, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σηµάνσεως υπογείων δικτύων"  
 
∆ιευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U µε 
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, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε άµµο που πληρώνονται 
ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών άρθρων του παρόντος Τιµολογίου. 
 
Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους, ανά διάµετρο αγωγού και ανά κατηγορία 
ονοµαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για την 
πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 
 

AT: 283    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ύο και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   2,70 
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AT: 284    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   3,70 
 
  

AT: 285   Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και σαράντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   4,40 
 

  

AT: 286    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και εξήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   5,60 
  
 

AT: 287  Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 110 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι και ογδόντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   6,80 
  
 

AT: 288    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 140 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   11,50 
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AT: 289    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 160 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.3) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκατρία και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   13,50 
  
 

AT: 290    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 200 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκαεννέα  

  Αριθµητικώς:   19,00 
  
 

AT: 291    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 225 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.5) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε  

  Αριθµητικώς:   25,00 
  
 

AT: 292    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 280 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.6) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα εννέα και ενενήντα λεπτά   

  Αριθµητικώς:   39,90 
  
 

AT: 293    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 315 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.7) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα εννέα και ενενήντα λεπτά   

  Αριθµητικώς:   49,90 
  
 

AT: 294    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 355 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.8) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα 

  Αριθµητικώς:   60,00 
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AT: 295    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 400 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.9) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδοµήντα πέντε  

  Αριθµητικώς:   75,00 
  
 

AT: 296    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 450 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.9) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Ενενήντα 

  Αριθµητικώς:   90,00 
  
 

AT: 297    Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 500 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.02.15 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.9) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εννέα  

  Αριθµητικώς:   109,00 
 
 
 

AT: 298    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 50 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και πενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   3,50 
 
 

AT: 299    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και ογδόντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   4,80 
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AT: 300    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 75 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.1) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και εβδοµήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   5,70 
 
 

AT: 301    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.1) 

  
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   7,20 
 
 

AT: 302   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 110 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και δέκα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   9,10 
 
 

AT: 303    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 140 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαπέντε 

  Αριθµητικώς:   15,00 
 
 

AT: 304    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 160 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι   

  Αριθµητικώς:   20,00 
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AT: 305   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 200 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι επτά και ενενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   27,90 
 
 

AT: 306    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 225 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα πέντε  

  Αριθµητικώς:   35,00 
 
 

AT: 307    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 280 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα οκτώ  

  Αριθµητικώς:   58,00 
 
 

AT: 308    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 315 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εβδοµήντα 

  Αριθµητικώς:   70,00 
 
 

AT: 309   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 355 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Ογδόντα πέντε   

  Αριθµητικώς:   85,00 
 
 

AT: 310   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 400 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν πέντε  

  Αριθµητικώς:   105,00 
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AT: 311    Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 450 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εκατόν είκοσι εννέα 

  Αριθµητικώς:   129,00 
 
 

AT: 312  Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 500 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.13.04.15 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6622.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εξήντα   

  Αριθµητικώς:   160,00 
 
 
 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2: 
 
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. 
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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. 

∆ιευκρινίζεται 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 
 
 

AT: 313  Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   4,30 
 
 

AT: 314 Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά 

  Αριθµητικώς:   7,00 
 
 

AT: 315   Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 110 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννέα και τριάντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   9,30 
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AT: 316   Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 125 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έντεκα 

  Αριθµητικώς:   11,00 
 
 
 

AT: 317  Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 140 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκατέσσερα 

  Αριθµητικώς:   14,00 
 
 
 

AT: 318   Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 160 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκαέξι 

  Αριθµητικώς:   16,00 
 
 

AT: 319  Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 200 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι ένα και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   21,90 
 
 

AT: 320  Ονοµαστικής πίεσης 10 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 315 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.15 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.7) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   55,00 
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AT: 321  Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 63 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.44 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντα και εξήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   5,60 
 
 

AT: 322   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 90 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.46 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και ογδόντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   8,80 
 
 

AT: 323   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 110 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.47 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκατρία 

  Αριθµητικώς:   13,00 
 
 

AT: 324   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 125 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.48 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκαεπτά 

  Αριθµητικώς:   17,00 
 
 

AT: 325   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 140 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.49 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.2) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι 

  Αριθµητικώς:   20,00 
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AT: 326   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 160 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.50 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε 

  Αριθµητικώς:   25,00 
 
 

AT: 327   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 200 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.51 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα επτά και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   37,90 
 
 

AT: 328   Ονοµαστικής πίεσης 16 at   
 Ονοµαστικής διαµέτρου D 315 mm   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.14.01.55 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6621.3) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   85,00 
 
 
 
∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron)  

 
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. 
 
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. 
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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. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο αξονικού µήκους σωλήνωσης, χωρίς συνυπολογισµό του µήκους των 
ειδικών τεµαχίων. 
 

AT: 329    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 100 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι εννέα και ενενήντα λεπτά    

  Αριθµητικώς:   29,90 
 
 

AT: 330    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 125 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα πέντε  

  Αριθµητικώς:   35,00 
 
 

AT: 331    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 150 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα εννέα και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   39,90 
  
 

AT: 332    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 200 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα πέντε  

  Αριθµητικώς:   55,00 
 
  

AT: 333    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 250 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδοµήντα  

  Αριθµητικώς:   70,00 
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AT: 334    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 300 mm / κλάσης C40, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατό 

  Αριθµητικώς:   100,00 
 
 

AT: 335    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 350 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν δεκαπέντε  

  Αριθµητικώς:   115,00 
 
 

AT: 336    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 400 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα  

  Αριθµητικώς:   130,00 
 
 

AT: 337    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 450 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   135,00 
 
 

AT: 338    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 500 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν πενήντα  

  Αριθµητικώς:   150,00 
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AT: 339    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 600 mm / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα 

  Αριθµητικώς:   180,00 
 
 

AT: 340    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 700 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια δεκαπέντε   

  Αριθµητικώς:   215,00 
 
  

AT: 341    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 800 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια πενήντα πέντε  

  Αριθµητικώς:   255,00 
 
  

AT: 342    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 900 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια πενήντα 

  Αριθµητικώς:   350,00 
 
  

AT: 343    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 1000 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.15 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια εβδοµήντα  

  Αριθµητικώς:   370,00 
  
 

AT: 344    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 1100 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.16 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια ενενήντα 

  Αριθµητικώς:   490,00 
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AT: 345    ∆ίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 1200 mm / κλάσης C25, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.15.17 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξακόσια δέκα  

  Αριθµητικώς:   610,00 
  

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

AT: 346    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 100 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   35,00 
 
 

AT: 347    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 125 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα ένα και ενενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   41,90 
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AT: 348    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 150 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Σαράντα επτά και ενενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   47,90 
 
 

AT: 349    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 200 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα 

  Αριθµητικώς:   60,00 
 
  

AT: 350    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 250 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα 

  Αριθµητικώς:   80,00 
 
 

AT: 351    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 300 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εκατό 

  Αριθµητικώς:   100,00 
 
 

AT: 352    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 350 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εκατόν δεκαπέντε 

  Αριθµητικώς:   115,00 
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AT: 353    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 400 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα 

  Αριθµητικώς:   130,00 
 
 

AT: 354    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 450 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα  

  Αριθµητικώς:   140,00 
 
 

AT: 355    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 500 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εξήντα  

  Αριθµητικώς:   160,00 
 
 

AT: 356    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 600 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ενενήντα  

  Αριθµητικώς:   190,00 
 
 

AT: 357    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 700 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια σαράντα τέσσερα 

  Αριθµητικώς:   244,00 
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AT: 358    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 800 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια ογδόντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   285,00 
 
 

AT: 359    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 900 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια εβδοµήντα  

  Αριθµητικώς:   370,00 
 
 

AT: 360    ∆ίκτυα υπονόµων από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) 
 Με σωλήνες DN 1000 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 598 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.16.15 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια δέκα  

  Αριθµητικώς:   410,00 
 
 
 
Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile 
iron).  

 
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 ΕΕ 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). 
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AT: 361    Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων, µεγεθών, 
κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
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 598. 
Περιλαµβάνονται οι απαιτούµενοι κοχλίες σύδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης 
ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)  

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ύο και σαράντα λεπτά   

  Αριθµητικώς:   2,40 
 
 
 
Στοιχεία αγκύρωσης (saddles) σωληνώσεων πιέσεως από ελατό χυτοσίδηρο 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ545, πλήρως εγκατεστηµένα, µε 
τους απαιτούµενους κοχλίες.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο πλήρως εγκατεστηµένου στοιχείου αγκύρωσης, µέ βάση την ονοµαστική 
διάµετρο DN του στηρλιζόµενου σωλήνα ή του ειδικού τεµαχίου.  
 

AT: 362    Στοιχείο αγκύρωσης DN 100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και τριάντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   4,30 
 
 

AT: 363    Στοιχείο αγκύρωσης DN 125 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και είκοσι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   5,20 
 
  

AT: 364    Στοιχείο αγκύρωσης DN 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   5,70 
 
  



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 149 / 232 
 

 

AT: 365    Στοιχείο αγκύρωσης DN 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Οκτώ και δέκα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   8,10 
 
  

AT: 366    Στοιχείο αγκύρωσης DN 250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆έκα  

  Αριθµητικώς:   10,00 
 
 

AT: 367    Στοιχείο αγκύρωσης DN 300 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκατέσσερα και τριάντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   14,30 
 
 
AT: 368    Στοιχείο αγκύρωσης DN 350 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκέξι και εξήντα λεπτά   

  Αριθµητικώς:  16,60 
 
  

AT: 369    Στοιχείο αγκύρωσης DN 400 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαοκτώ και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   18,50 
 
 

AT: 370    Στοιχείο αγκύρωσης DN 450 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι πέντε και εβδοµήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   25,70 
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AT: 371    Στοιχείο αγκύρωσης DN 500 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   28,50 
 
 

AT: 372    Στοιχείο αγκύρωσης DN 600 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα τέσσερα και είκοσι λεπτά  

  Αριθµητικώς:   34,20 
 
 

AT: 373    Στοιχείο αγκύρωσης DN 700 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα και ενενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   40,90 
 
 

AT: 374    Στοιχείο αγκύρωσης DN 800 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδοµήντα τρία  

  Αριθµητικώς:   73,00 
 
 

AT: 375    Στοιχείο αγκύρωσης DN 900 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα τέσσερα 

  Αριθµητικώς:   84,00 
 
 

AT: 376    Στοιχείο αγκύρωσης DN 1000 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.15 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα οκτώ 

  Αριθµητικώς:   88,00 
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AT: 377   Στοιχείο αγκύρωσης DN 1100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.16 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εκατόν πέντε 

  Αριθµητικώς:   105,00 
 
  

AT: 378    Στοιχείο αγκύρωσης DN 1200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.17.02.17 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6623) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι τέσσερα  

  Αριθµητικώς:   124,00 
  
 
 
 

Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες   
 

Κατασκευή ευθυγράµµων τµηµάτων δικτύου µε χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 10224, µε σήµανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια, η µεταφορά επί τόπου, οι πλάγιες µεταφορές, η 
τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της µόνωσης στις θέσεις 
συγκόλλησης και η εκτέλεση των απαιτουµένων ελέγχων στεγανότητος. 
 
Η κατασκευή των ειδικών τεµαχίων (καµπύλες, διακλαδώσεις κλπ) και ο εγκιβωτισµός του 
ορύγµατος τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
 
Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg)  µε βάση την ονοµαστική διάµετρο και το 
πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς 
συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης. 
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Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατοµών χαλυβδοσωλήνων.  
 

Dονοµ. 
(mm) 

Dεξωτ. 
(mm) 

πάχος 
(mm) 

kg/m  
Dονοµ. 
(mm) 

Dεξωτ. 
(mm) 

πάχος 
(mm) 

kg/m 

Φ 300 323.8 4.0 31.57  Φ 900 914.4 8.0 178.96 

Φ 300 323.8 5.0 39.34  Φ 900 914.4 10.0 223.21 

Φ 400 406.4 4.5 44.64  Φ 1000 1016 9.0 223.68 

Φ 400 406.4 5.2 51.49  Φ 1000 1016 11.0 272.84 

Φ 500 508 5.0 62.07  Φ 1200 1219.2 10.0 298.44 

Φ 500 508 6.4 78.62  Φ 1200 1219.2 12.7 378.17 

Φ 600 609.6 5.6 83.48  Φ 1500 1524 10.0 373.66 

Φ 600 609.6 7.1 105.72  Φ 1500 1524 12.0 447.80 

Φ 700 711.2 6.4 110.46  Φ 1800 1828.8 10.0 448.89 

Φ 700 711.2 8.0 138.84  Φ 1800 1828.8 14.3 640.39 

Φ 800 812.8 8.0 158.90  Φ 2000 2032 11.0 548.67 

Φ 800 812.8 9.5 188.74  Φ 2000 2032 14.3 712.11 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)    
 

AT: 379    Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  µε εσωτερική προστασία από 
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και εξωτερική προστασία µε 
λιθανθρακόπισσα (ασφαλτικής βάσης) και διπλή στρώση υαλοπάνου. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.18.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και ογδόντα ένα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   1,81 
 
 

AT: 380    Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε 
εποξειδική ρητίνη. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.18.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και ογδόντα πέντε λεπτά 

  Αριθµητικώς:   1,85 
 
 

AT: 381    Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  µε εξωτερική µόνωση µε λιθανθρακόπισσα 
(ασφαλτικής βάσης) και φύλλο πολυαιθυλενίου και εσωτερική µόνωση µε 
σκυρόδεµα εφαρµοζόµενο φυγοκεντρικά (τσιµεντοκονίαµα) 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.18.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ένα και ενενήντα λεπτά   

  Αριθµητικώς:   1,90 
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Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων  
 

Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων, από τεµάχια χαλυβδοσωλήνων 
ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου τύπου που 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράµµων τµηµάτων του δικτύου, µε την προµήθεια 
των χαλυβδοσωλήνων, την µεταφορά επί τόπου, την κοπή τεµαχίων και τοµέων για την 
διαµόργωση των ειδικών τεµαχίων, την συγκόλληση και αποκατάσταση της µόνωσης στις θέσεις 
συγκολλήσεων και τον καταβιβασµό στό όρυγµα για την σύνδεση µε το ήδη κατασκευασθέν 
τµήµα του δικτύου.  
 
Επιµέτρηση ανά χιλόγραµµο χαλυβδοελάσµατος (kg)  µε βάση την ονοµαστική διάµετρο και το 
πάχος ελάσµατος που προβλέπεται από την µελέτη, µε ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς 
συνυπολογισµό του βάρους της µόνωσης. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής µονώσεως των 
σωλήνων που χρησιµοποιούνται. 
 

AT: 382    Καµπύλες, συστολές και συναρµογές χαλυβδοσωλήνων 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.19 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Τρία  

  Αριθµητικώς:   3,00 
  
 
 
Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες  

 
Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες, ανεξαρτήτως διαµέτρου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1092-1, από υλικό 
κατηγορίας P250GH, µε τους γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης και τα παρεµβύσµατα 
στεγάνωσης, πλήρως συνδεδεµένες στην σωληνογραµµή (υλικά επί τόπου του έργου, 
αναλώσιµα και εργασία). 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

AT: 383    Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.20 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερα και πενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   4,50 
 
 
 
Μελέτη και κατασκευή συστήµατος καθοδικής προστασίας: 
  
Εγκατάσταση συστήµατος καθοδικής προστασίας δικτύου χαλυβδοσωλήνων, σύµφωνα µε την 
εγκεκριµένη µελέτη, ή µε βάση µελέτη που θα εκπονηθεί µε µέριµνα του Αναδόχου, αν αυτό 
προβλέπεται στα Συµβατικά Τεύχη του έργου.  
 
Οι µετρήσεις πεδίου και η µελέτη του συστήµατος θα γίνεται από εξειδικευµένους Μηχανικούς µε 
αποδεδειγµένη εµπειρία στα συστήµατα καθοδικής προστασίας, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, 
µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου. 
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Tιµή ανά χιλιόµετρο (km) δικτύου 
 

AT: 384    Μετρήσεις ηλεκτροδυναµικού και αντίστασης εδάφους  
 (εργασίες υπαίθρου και σύνταξη έκθεσης) 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.21.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

  
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Χίλια 

  Αριθµητικώς:   1.000,00 
  
 

AT: 385    Μελέτη συστήµατος καθοδικής προστασίας 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.21.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια  

  Αριθµητικώς:   1.000,00 
 
 

AT: 386    Κατασκευή συστήµατος καθοδικής προστασίας 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 12.21.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

  
Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται οι άνοδοι, τα ηλεκτρόδια, οι γεφυρώσεις κλάδων του 
δικτύου, οι διατάξεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας (µετασχηµατιστές, ανορθωτές και όργανα ελέγχου 
εντός στεγανού κυτίου προστασίας ΙΡ 65) και κάθε υλικό και εργασία για την πλήρη ολοκλήρωση 
της εγκατάστασης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη.  
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ύο χιλιάδες 

  Αριθµητικώς:   2.000,00 
 
 
 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ∆ΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 
∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές  

 
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 "∆ικλίδες 
χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
  
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 
 

AT: 387   Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.03.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν πενήντα δύο 

  Αριθµητικώς:   152,00 
 
 

AT: 388    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.03.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα ένα  

  Αριθµητικώς:   181,00 
 
 

AT: 389    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.03.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια τριάντα οκτώ   

  Αριθµητικώς:   238,00 
 

 

AT: 390    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.03.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια πενήντα  

  Αριθµητικώς:   350,00 
 
 

AT: 391    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.03.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια ογδόντα  

  Αριθµητικώς:   580,00 
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AT: 392    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.04.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια πενήντα 

  Αριθµητικώς:   350,00 
 

 

AT: 393    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.04.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Τετρακόσια πενήντα  

  Αριθµητικώς:   450,00 
 
 

AT: 394    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.04.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Επτακόσια 

  Αριθµητικώς:   700,00 
 
 

AT: 395    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.04.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Χίλια 

  Αριθµητικώς:   1.000,00 
 
 

AT: 396    Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 25 atm 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.03.04.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ύο χιλιάδες εκατόν σαράντα  

  Αριθµητικώς:   2.140,00 
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∆ικλίδες χυτοσιδηρές, τύπου πεταλούδας, µε ωτίδες 
 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή δικλίδας τύπου 
πεταλούδας µε κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύµφωνα µε την µελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 08-
06-07-03 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές τύπου πεταλούδας". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
  
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιµών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 

 

AT: 397    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.04.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια ενενήντα  

  Αριθµητικώς:   1.090,00 
 
 

AT: 398    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.04.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρεις χιλιάδες ενενήντα   

  Αριθµητικώς:   3.090,00 
 
 

AT: 399   Ονοµαστικής διαµέτρου DN 500 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.04.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τέσσερις χιλιάδες διακόσια ογδόντα  

  Αριθµητικώς:   4.280,00 
 
 

AT: 400    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 600 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.04.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε χιλιάδες διακόσια τριάντα  

  Αριθµητικώς:   5.230,00 
 
 

AT: 401    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 700 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.04.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε χιλιάδες ενιακόσια ενενήντα   

  Αριθµητικώς:   5.990,00 
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AT: 402    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.05.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Χίλια ενενήντα 

  Αριθµητικώς:   1.090,00 
 
    

AT: 403    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.05.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Χίλια τετρακόσια τριάντα   

  Αριθµητικώς:   1.430,00 
 
  

AT: 404    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 500 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.05.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι 

  Αριθµητικώς:   5.320,00 
 
 

AT: 405    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 600 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.05.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτά χιλιάδες ενιακόσιαογδόντα   

  Αριθµητικώς:   7.980,00 
 
 

AT: 406    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 700 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.05.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ώδεκα χιλιάδες  

  Αριθµητικώς:   12.000,00 
 
 

AT: 407    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 800 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.04.05.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκέξι χιλιάδες 

  Αριθµητικώς:   16.000,00 
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Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου 
 

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. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 

AT: 408   Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εκατόν τριάντα επτά και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   137,50 
 
 

AT: 409    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια σαράντα επτά  

  Αριθµητικώς:   247,00 
 
 

AT: 410    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια είκοσι 

  Αριθµητικώς:   320,00 
 
 

AT: 411    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.02.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτακόσια είκοσι 

  Αριθµητικώς:   720,00 
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AT: 412    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm, 16 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.02.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια τριακόσια πενήντα  

  Αριθµητικώς:   1.350,00 
 

 

AT: 413   Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.03.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια σαράντα 

  Αριθµητικώς:   340,00 
 
 

AT: 414    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.03.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια ογδόντα   

  Αριθµητικώς:   480,00 
 
 

AT: 415    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.03.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πεντακόσια είκοσι  

  Αριθµητικώς:   520,00 
 
 

AT: 416    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.03.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενιακόσια είκοσι   

  Αριθµητικώς:   920,00 
 
 

AT: 417    Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm, 25 at 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.10.03.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6653.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Χίλια εξακόσια είκοσι 

  Αριθµητικώς:   1.620,00 
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Χαλύβδινες εξαρµώσεις  
 

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. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου στοιχείου εξάρµωσης. 
 

AT: 418    Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 50 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα τρία και ογδόντα έξι λεπτά 

  Αριθµητικώς:   43,86 
 
 

AT: 419    Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ογδόντα δύο 

  Αριθµητικώς:   82,00 
 
 

AT: 420    Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.02.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εβδοµήντα ένα  

  Αριθµητικώς:   171,00 
 
 

AT: 421    Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.02.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια δέκα  

  Αριθµητικώς:   410,00 
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AT: 422    Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 400 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.02.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Επτακόσια ογδόντα  

  Αριθµητικώς:   780,00 
 
 

AT: 423    Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 500 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.02.14 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννιακόσια εβδοµήντα   

  Αριθµητικώς:   970,00 
 
 

AT: 424    Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 600 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.02.15 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια διακόσια σαράντα   

  Αριθµητικώς:   1.240,00    
 
 

AT: 425    Ονοµαστικής πίεσης PN 16 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 700 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.02.16 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια πεντακόσια εβδοµήντα  

  Αριθµητικώς:   1.570,00 
 
 

AT: 426    Ονοµαστικής πίεσης PN 25 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 80 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.03.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα  

  Αριθµητικώς:   90,00 
 
 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 163 / 232 
 

 

AT: 427    Ονοµαστικής πίεσης PN 25 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.03.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ογδόντα πέντε  

  Αριθµητικώς:   185,00 
 
 

AT: 428    Ονοµαστικής πίεσης PN 25 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.03.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια εβδοµήντα έξι 

  Αριθµητικώς:   276,00 
 
 

AT: 429    Ονοµαστικής πίεσης PN 25 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.03.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τετρακόσια   

  Αριθµητικώς:   400,00 
 
 

AT: 430    Ονοµαστικής πίεσης PN 25 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 500 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.03.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εννιακόσια είκοσι  

  Αριθµητικώς:   920,00 
 
 

AT: 431   Ονοµαστικής πίεσης PN 25 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 600 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.03.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια διακόσια σαράντα  

  Αριθµητικώς:   1.240,00 
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AT: 432   Ονοµαστικής πίεσης PN 25 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 700 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.03.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Χίλια εξακόσια 

  Αριθµητικώς:   1.600,00 
 
 

AT: 433    Ονοµαστικής πίεσης PN 25 at 
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 800 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 13.15.03.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6651.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ύο χιλιάδες διακόσια σαράντα  

  Αριθµητικώς:   2.240,00 
 
 

 
 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 

AT: 434    Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε το δίκτυο οµβρίων 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6744) 

 
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής µε υφιστάµενο ή κατασκευαζόµενο δίκτυο 
οµβρίων από προκατασκευασµένους οπλισµένους τσιµεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατοµής 
αγωγού δικτύου).  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πάσης φυσεως µικροϋλικά, ο εξοπλισµός, τα µέσα και το 
προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε   

  Αριθµητικώς:   95,00 
  
 
 

AT: 435   Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6801) 

 
Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω.  ξύλινου ή µεταλλικού ή από σκυρόδεµα, κατά την 
εκτέλεση εργασιών επί υπογείων δικτύων. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα απαιτούµενα βοηθητικά υλικά, µέσα και εργασίες για την 
ασφαλή αντιστήριξη του στύλου, καθώς και η αποσυναρµολόγηση και αποµάκρυνση των 
στηριγµάτων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   28,50    

 
 
 

AT: 436    Κατασκευή αναµονής (µούφας) σε αγωγούς από τσιµεντοσωλήνες για 
σύνδεση ακινήτων µε το δίκτυο υπονόµων. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2226) 

 
Κατασκευή αναµονής (µούφας) σε αγωγούς από τσιµεντοσωλήνες για σύνδεση ακινήτων µε το 
δίκτυο υπονόµων. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η διάνοιξη οπής στον τσιµεντοσωλήνα µε φορητή συσκευή 
διάτρησης σωλήνων (απαγορεύεται η διάτρηση µε κρουστικά εργαλεία που είναι δυνοτόν να 
προκαλέσουν φθορές στο τοίχωµα του τσιµεντοσωλήνα),η κοπή και η τοποθέτηση πηλοσωλήνα 
εφυαλωµένου εσωτερικώς, ή αργιλοπυριτικού σωλήνα, διαµέτρου µέχρι 160 mm και η 
αρµολόγηση µε τσιµεντοκονίαµα ή εποξειδικό κονίαµα. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκατέσσερα και τριάντα λεπτά  
  Αριθµητικώς:   14,30    
 
 
 

AT: 437    Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων µε σωλήνες PVC/41 
ονοµ. διαµέτρου D160 mm 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6711.1) 

 
Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου µε αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή υπάρχουσας µε σωλήνες 
PVC/41 ονοµ. διαµέτρου D160 mm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "∆ίκτυα αποχέτευσης 
από σωλήνες u-PVC" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η εκσκαφή του απαιτουµένου ορύγµατος µε οποιοδήποτε µέσον, µέχρι την στάθµη του 

υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθµη του προβλεποµένου νέου. 
- Η προµήθεια και προσκόµιση των απαιτουµένων υλικών για την νέα σύνδεση (σωλήνες 

PVC/41, ειδικά τεµάχια, άµµος εγκιβωτισµού κλπ) 
- Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου στην υπάρχουσα 

αναµονή του δικτύου (τύπου σαµαριού-µούφας) 
- Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισµός του µε άµµο και η επανεπίχωση 

του ορύγµατος 
- Η φόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η µεταφορά τους 

προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Η κατασκευή αναµονής σύνδεσης (αν απαιτείται) και η αποκατάσταση του οδοστρώµατος και του 
πεζοδροµίου τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εεκατέσσερα και τριάντα 
  Αριθµητικώς:   14,30    
 
 
 

AT: 438   Καθαρισµός ορθογωνικών, σκουφοειδών, ωοειδών και κυκλικών αγωγών 
από φερτά υλικά και προσχώσεις 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6053) 

 
Καθαρισµός ορθογωνικών, σκουφοειδών ωοειδών και κυκλικών αγωγών οποιωνδήποτε 
διαστάσεων από φερτά υλικά και προσχώσεις µε χρήση µηχανικών µέσων και χειρωνακτική 
υποβοήθηση. 
 
Περιλαµβάνεται η φόρτωση των ανασυροµένων προϊόντων καθαρισµού επί αυτοκινήτου ή 
βυτίου, για την µεταφορά προς οριστική απόθεση. 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) όγκου προσχώσεων. 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκαεννέα       
  Αριθµητικώς:   19,00     

 
 
 
Επισκευή µετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού 
ανοίγµατος) 

         
Εργασίες επισκευής της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Γ 
(πλευρικού ανοίγµατος), το οποίο έχει υποστεί ζηµιές από πρόσκρουση οχηµάτων ή άλλες αιτίες. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
-  Η τοπική καθαίρεση της µετώπης που έχει υποστεί ζηµιές µε χρήση αερόσφυρας΄και 

εργαλείων χειρός και ο καθαρισµός του εσωτερικού του φρεατίου από τα προϊόντα της 
καθαίρεσης και τα τυχόν υπάρχοντα φερτά υλικά. 

-  Η χειρωνακτική αναπέταση των προϊόντων αυτών, η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η 
µεταφορά τους προς απόρριψη σε οποιαδήποτε απόσταση. 

-  Η ευθυγράµµιση του υπάρχοντος οπλισµού και η προσθήκη νέου (εάν απαιτείται) µε 
συγκόλληση. 

- Η κατασκευή του απαιτουµένου ξυλοτύπου µικροκατασκευών, η τοποθέτηση της µεταλλικής 
µετώπης, η εφαρµογή εποξειδικής ρητίνης για την συγκόλληση παλαιού και νέου 
σκυροδέµατος και διάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 για την 
πλήρη αποκατάσταση της στέψης του φρεατίου στο πεζοδρόµιο. 

- Η αφαίρεση των ξυλοτύπων και ο πλήρης καθαρισµός της περιοχής γύρω από το φρεάτιο 
από υπολείµµατα υλικών κλπ. 

 
Η προµήθεια της µεταλλικής µετώπης προστασίας του ανοίγµατος δεν συµπεριλαµβάνεται στο 
παρόν άρθρο και τιµολογείται ιδιαίτερα. 
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Τιµή ανά επισκευαζόµενο φρεάτιο (τεµ). 
 

AT: 439   Επισκευή φρεατίου µε φθορές της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης 
σε πλάτος έως 35 cm. 

 Για το πρώτο πλευρικό άνοιγµα του φρεατίου. 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.06.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Ενενήντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   95,00     
 
 

AT: 440    Επισκευή φρεατίου µε φθορές της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης 
σε πλάτος έως 35 cm. 

 Για κάθε επιπλέον άνοιγµα του φρεατίου 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.06.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:  Εξήντα επτά 

  Αριθµητικώς:   67,00    
 
 

AT: 441    Επισκευή φρεατίου µε φθορές της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης 
σε πλάτος άνω των 35 cm. 

 Για το πρώτο πλευρικό άνοιγµα του φρεατίου. 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.06.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν σαράντα τρία 

  Αριθµητικώς:   143,00    
 
 

AT: 442   Επισκευή φρεατίου µε φθορές της µετώπης και της πλάκας επικάλυψης 
σε πλάτος άνω των 35 cm. 

 Για κάθε επιπλέον άνοιγµα του φρεατίου 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.06.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 
  Αριθµητικώς:   95,00     
 
 
 
Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής µε την στάθµη και επίκλιση του 
καταστρώµατος της οδού. 
 
Προσαρµογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω καθίζησης του 
φρεατίου υδροσυλλογής, µε την στάθµη και επίκλιση  του καταστρωµατος της οδού. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της 
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- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσµένων σκυροδεµάτων του τοιχώµατος του φρεατίου υπό το 
πλαίσιο έδρασης 

- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούµενης προσθήκης επί των τοιχίων 
του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρµογής µε την στάθµη της οδού. 

- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέµατος µε εποξειδική συγκολλητική 
ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης µε το νέο σκυρόδεµα. 

- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόµενη στάθµη µε χρήση 
ανθεκτικών υποθεµάτων και η διάστρωση και συµπύκνωση του νέου σκυροδέµατος 
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέµατος έδρασης 
της εσχάρας, ο καθαρισµός και η προετοιµασία της νέας επιφάνειας έδρασης µε εποξειδικές 
ρητίνες, το καλούπωµα και η έγχυση νέου σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 

- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκοµισή των προϊόντων αποξήλωσης 
και τυχόν αχρήστων υλικών. 

 
Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής: 
 

AT: 443   Για το πρώτο άνοιγµα του φρεατίου. 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.07.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδοµήντα έξι 

  Αριθµητικώς:   76,00     
 

 

AT: 444 Για κάθε επιπλέον άνοιγµα του φρεατίου 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.07.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 50% x Υ∆Ρ 6327 + 50% x Υ∆Ρ 6301) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά  

  Αριθµητικώς:   28,50 
 
 
 

Kαθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα, χωρίς εσχάρα (τύπος Τ)  
 
Kαθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής µε πλευρικό άνοιγµα (χωρίς εσχάρα, τύπος Τ), από φερτά 
υλικά και προσχώσεις και έλεγχος της λειτουργίας του, ανεξαρτήτως της θέσεως της θυρίδας 
επίσκεψης του θαλάµου (στο πεζοδρόµιο ή το κατάστρωµα της οδού) 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 
α)   Το άνοιγµα και το κλείσιµο (µετά το πέρας των εργασιών καθαρισµού) της θυρίδας 

επισκέψεως (καπάκι) του κυρίου θαλάµου ή του φρεατίου επίσκεψης που βρίσκεται δίπλα 
στο φρεάτιο υδροσυλλογής 

β)    Η χαλάρωση των προσχώσεων του φρεατίου υδροσυλλογής και του τυχόν υπάρχοντος 
παραπλεύρου φρεατίοτ επίσκεψης, προκειµένου να ανασυρθούν. 

γ)    Η ανύψωση των προϊόντων καθαρισµού από το φρεάτιο και η απ' ευθείας φόρτωσή τους 
επί αυτοκινήτου, χειρωνακτικά ή µε χρήση µηχανικού εξοπλισµού. Επισηµαίνεται ότι 
απαγορεύεται ρητά η απόθεση έστω και προσωρινά στον δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. 
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δ)     Ο καθαρισµός των πλευρικών ανοιγµάτων, καθώς και του αγωγού σύνδεσης  φρεατίου-
συλλεκτήρα µε πιεστικό µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar. 

ε)      Η επάλειψη του φρεατίου υδροσυλλογής µε ασβέστη όπου απαιτείται. 
ζ)  Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά την ολοκλήρωση 

των εργασιών. 
η) Η µεταφορά των προϊόντων καθαρισµού σε οποιάδήποτε απόσταση και η απόθεσή τους 

σε επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές θέσεις απόθεσης αποβλήτων. 
 
Επισηµαίνεται ότι όταν το άνοιγµα του φρεατίου είναι µήκους µεγαλυτέρου από 1,80 m 
επιµετράται ως δύο  ανοίγµατα. 
 
Τιµή ανά άνοιγµα καθαριζόµενου φρεατίου (τεµ) 
 

AT: 445    Καθαρισµός φρεατίου µονού ανοίγµατος 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.08.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% x Υ∆Ρ 6120 + 30% x Υ∆Ρ 6107) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριάντα οκτώ 

  Αριθµητικώς:   38,00     
 

 

AT: 446   Καθαρισµός φρεατίου για κάθε επιπλέον άνοιγµα 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.08.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% x Υ∆Ρ 6120 + 30% x Υ∆Ρ 6107) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆εκαεννέα 

  Αριθµητικώς:   19,00     
 
 

AT: 447   Ανακατασκευή τµηµάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής µε 
το δίκτυο οµβρίων 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6730.4) 

 
Ανακατασκευή αγωγού συνδέσεωςφρεατίου υδροσυλλογής µε το παρακείµενο δίκτυο οµβρίων 
που έχει υποστεί έµµφαξη και δεν µπορεί να καθαρισθεί µε πιεστικό µηχάνηµα, ή έχει θραυστεί. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η εκσκαφή ορύγµατος για την αποκάλυψη του αγωγού σε οποιαδήποτε θέση (πεζοδρόµιο ή 

κατάστρωµα οδού) µε χρήση µηχανικών µέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση (κοπλη  
ασφαλτικού µε αρµοκόφτη, αποξήλωση πλακώστρωσης ή επίστρωσης πεζοδροµίου, 
εκσκαφή) 

- Η περίφραξη του χώρου εκτέλεσης των εργασιών µε ανακλαστικό πλέγµα και η τοποθέτηση 
εργοταξιακής σήµανσης για την τοπική ρύθµιση της κυκλοφορίας οχηµάτων (πινακίδες, 
πλαστικά στηθαία New Jersey, κώνοι κλπ) 

- Η προµήθεια του απαιτουµένου µήκους τσιµεντοσωλήνων D 400 mm ή πλαστικών σωλήνων 
D 315 mm για την αποκατάσταση της σύνδεσης  σύνδεσης, η τοποθέτηση και ο 
εγκιβωτισµός τους µε συµπυκνωµένο θραυστό υλικό λατοµείου ή υλικό ελεγχόµενης 
χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ). 
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- Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος που αποξηλώθηκε και  η αποκατάσταση  του 
πεζοδροµίου στην προτέρα του κατάσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"  

- Η συλλογή, φόρτωση και µεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαφών και 
αποξηλώσεων και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου της επέµβασης. 

 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους αγωγού σύνδεσης (µµ) 
  
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εκατόν ενενήντα 
  Αριθµητικώς:   190,00     

 
 

 

AT: 448    Αποµόνωση παροχής  ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης. 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4) 

 
Αποµόνωση υφιστάµενης παροχής ύδρευσης από τον κρουνό συνένωσης για την διακοπή της 
υδροδότησης., µετά από εντολή του Φορέα Υδρευσης (εντοπισµός της προς αποµόνωση παροχής 
µε βάση τα στοιχεία του µετρητή, κλείσιµο του κρουνού, αποσύνδεση και τάπωµα του άκρου του 
σωλήνα σύνδεσης). 
  
Τιµή ανά επέµβαση (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρία και σαράντα λεπτά   
  Αριθµητικώς:   3,40     
 
 
 

AT: 449    Τοποθέτηση ή αντικατάσταση φρεατίου παροχής ύδρευσης. 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαµένου φρεατίου παροχής 
ύδρευσης, νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταµένου που έχει θραυστεί. 
  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η αποξήλωση του κατεστραµµένου φρεατίου (µερίπτωση αντικατάστασης) και η διάνοιξη 

ορύγµατος στο πεζοδρόµιο για την εγκατάσταση του νέου. 
β.  Η τοποθέτηση και πάκτωση µε σκυρόδεµα του µεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου 

που χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης. 
γ.  Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγµατος 

µε θραυστό υλικό λατοµείου, µέχρι την στάθµη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης 
του πεζοδροµίου 

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

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

 
Τιµή ανά τοποθετούµενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα επτά και πενήντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   47,50     
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AT: 450    Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4) 

 
Αποκατάσταση στάθµης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υοστεί βύθιση. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η εκσκαφή περιµετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από 

σκυρόδεµα, η αναδιάταξη του µεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούµενη νέα σταθµη  
και η πάκτωσή του µε σκυρόδεµα. 

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

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

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

 
Τιµή ανά επισκευαζόµενο φρεάτιο παροχής (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   28,50    

 
 

AT: 451    Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης   
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.13 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-4) 

 
Επέµβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον αγωγό του 
δικτύου ή τον πολλαπλό διανοµέα, µέχρι τον µετρητή 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του απαιτουµένου µήκους χαλκοσωλήνα ή σωλήνα από 

πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατοµής µε την επάρχουσα σωλήνωση καθώς και των 
κρουνών που απαιτείται να αντικατασταθούν.   

β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη 
ορύγµατος) 

γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα µε την αιτία της διαρροής που θα 
διαπιστωθεί και ο έλεγχος της σταγανότητας της νέας σύνδεσης. 

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

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

 
Τιµή ανά αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι οκτώ και πενήντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   28,50    
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Προκατασκευασµένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεµα 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικηµένων περιοχών 
  
Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συµβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικηµένης περιοχής, 
οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθµη ροής µέχρι το κατάστρωµα της οδού ή την 
στάθµη του εδάφους), αποτελούµενου από προκατασκευασµένους δακτυλίους κλπ στοιχεία από 
σκυρόδεµα, σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, µε σήµανση CE, πλήρως εγκατεστηµένα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η χάραξη µε ασφαλτοκόπτη του περιγράµµατος της απαιτούµενης εκσκαφής και η διάνοιξη 

του ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως µε τις τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις και 
αντιστηρίξεις 

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

- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεµα C8/10 
- Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι, πλάκα 

στέψης, στοιχείο λαιµού, κάλυµµα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθµίδες, ελαστικοί δακτύλιοι 
στεγάνωσης κλπ) και η συναρµολόγησή του σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή 

- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως 
- Η επανεπίχωση του αποµένοντος όγκου του ορύγµατος µε διαβαθµισµένο θραυστό υλικό 

λατοµείου συµπυκνωµένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόµενης χαµηλής αντοχής (ΥΕΧΑ) 
- Η αποκατάσταση του οδοστρώµατος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω 

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

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

 

AT: 452    Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,20 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.14.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6327) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια εκατόν ενενήντα  

  Αριθµητικώς:   1.190,00     
 
 

AT: 453    Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,50 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.14.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6327) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια πεντακόσια είκοσι 

  Αριθµητικώς:   1.520,00     
 
 

AT: 454    Φρεάτιο εσωτ.διαµέτρου 1,80 m 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.14.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6327) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Χίλια εννιακόσια 

  Αριθµητικώς:   1.900,00      
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∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάµενο εκτός λειτουργίας αγωγό 
από χυτοσίδηρο ή αµιαντοτσιµέντο µε παρεµβολή ταυ   
  
∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάµενο αγωγό από χυτοσίδηρο ή 
αµιαντοτσιµέντο, ο οποίος έχει αποµονωθεί τοπικά από το δίκτυο, µε χρήση ειδικού 
τεµαχίου(ταυ). 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η αποκάλυψη του υφισταµένου αγωγού και ο επιµελής εξωτερικός καθαρισµός του στην θέση 

της νέας σύνδεσης (λιµάρισµα κλπ) 
β. Η ακριβής χάραξη των ιχνών τοµής του υπάρχοντος αγωγού µε κατάλληλο εργαλεί και η 

αποκοπή τού απαιτουµένου τµήµατος για την τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου σύνδεσης µε 
χρήση κατάλληλου κοπτικού. 

γ. Η άντληση των υδάτων από το όρυγµα µε φορητή αντλία, µέχρι την παύση εκροής από το 
αποµονωθέν τµήµα του δικτύου. 

δ. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου φλαντζωτού ταυ, φλαντζών άκρων αγωγού, 
ελαστικών παρεµβυσµάτων στεγάνωσης, γαλβανισµένων κοχλιών στερέωσης κλπ 
απαιιτουµένων εξαρτηµάτων και µικροϋλικών για την σύνδεση. 

ε. Η εργασία σύνδεσης του ειδικού τεµαχίου, ο έλεγχος της στεγανότητας της σύνδεσης (µε 
άνοιγµα των βανών αποµόνωσης του κλάδου του δικτύου και η αποκατάσταση τυχόν 
διαρροών 

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

AT: 455    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.15.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-4) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια τριάντα οκτώ 

  Αριθµητικώς:   238,00     
 
 

AT: 456    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.15.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια ογδόντα πέντε 

  Αριθµητικώς:   285,00    
 
 

AT: 457   Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.15.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Τριακόσια τριάντα 

  Αριθµητικώς:   330,00    
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AT: 458    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.15.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο HΛΜ-4) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Τριακόσια ογδόντα 

  Αριθµητικώς:   380,00     
 
 
 
∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάµενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν 
αγωγών από πολυαιθυλένιο) µε χρήση ανοξείδωτου µανσόν και εφαρµογή της µεθόδου της 
διάτρησης υπό πίεση 
  
∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάµενο, αποτελούµενο απο σωλήνες 
οπουδήποτε υλικού, εκτος από πολυαιθυλένιο (στην περίπτωση αυτή έχει εφαρµογή το άρθρο 
Υ∆Ρ 16.19), µε χρήση ανοξείδωτου κοχλιωτού περιβλήµατος (µανσόν) και εφαρµογή της 
µεθόδου της διάτρησης υπό πίεσης (µε κατάλληλη προς τούτο φορητή συσκευή), χωρίς 
αποµόνωση του δικτύου ύδρευσης επί του οποίου γίνεται η επέµβαση. 
 
Στην τιµή  µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων και 

εξαρτηµάτων σύνδεσης αυτών για την διαµόρφωση της σύνδεσης (µανσόν, βάνας 
αποµόνωσης, φλαντζών καταλλήλων για το υλικό του νέου σωλήνα κλπ) 

β. Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση της ειδικής συσκευής διάτρησης σωλήνων υπό πίεση 
(στεγανού τύπου, µε ποτηροτρύπανο) και των βοηθητικών µέσων στήριξης και 
σταθεροποίησής της. 

γ. Η προετοιµασία η της επιφανείας του υπάρχοντος αγωγού για την τοποθέτηση του µανσόν 
(καθαρισµός, λιµάρισµα κλπ) 

δ. Η τοποθέτηση του µανσόν και της βάνας αποµόνωσης, η σύνδεση της συσκευής, η διάτρηση 
του σωλήνα µε συγκράτηση του αποκοπτοµένου τοιχώµατος στο ποτηροτρύπανο, η 
αποµάκρυνση της συσκευής και η σύνδεση της φλάντζας ένωσης του νέου αγωγού 

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

AT: 459    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.16.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια εβδοµήντα ένα 

  Αριθµητικώς:   271,00     
 
 

AT: 460    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.16.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τριακόσια δέκα 

  Αριθµητικώς:   310,00     
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AT: 461    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.16.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Τετρακόσια πενήντα 

  Αριθµητικώς:   450,00     
 
 
 
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάµενο χαλύβδινο δίκτυο εν λειτουργία  µε την 
τεχνική της διάτρησης υπό πίεση 
  
∆ιαµόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό σε υφιστάµενο 
χαλύβδινο δίκτυο εν λειτουργία µε την τεχνική της διάτρησης υπό πίεση µε χρήση ειδικής προς 
τούτο συσκευής. 
 
Στην τιµή  µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου όλων των απαιτουµένων ειδικών χαλυβδίνων τεµαχίων 

και εξαρτηµάτων, φλαντζών καταλλήλων για το υλικό του νέου σωλήνα κλπ. 
β. Η προσκόµιση, χρήση και αποκόµιση της ειδικής συσκευής διάτρησης σωλήνων υπό πίεση 

(στεγανού τύπου, µε ποτηροτρύπανο) και των βοηθητικών µέσων στήριξης και 
σταθεροποίησής της. 

γ. Η προετοιµασία η της επιφανείας του υπάρχοντος αγωγού και η συγκόλληση επ' αυτού του 
ειδικού χαλυβδίνου τεµαχίου σύνδεσης µε γλαντζωτό άκρο. 

δ. Η σύνδεση της συσκευής, η διάτρηση του σωλήνα µε συγκράτηση του αποκοπτοµένου 
τοιχώµατος στο ποτηροτρύπανο η αποµάκρυνση της συσκευής και η σύνδεση της φλάντζας 
ένωσης του νέου αγωγού 

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

AT: 462    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.17.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν είκοσι τέσσερα 

  Αριθµητικώς:   124,00     
 
 

AT: 463    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.17.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εξήντα δύο 

  Αριθµητικώς:   162,00    
 
 

AT: 464    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.17.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ενενήντα 

  Αριθµητικώς:   190,00     
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AT: 465    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.17.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6630.1) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια τριάντα οκτώ 

  Αριθµητικώς:   238,00    
 
 

 
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταµένου από οποιοδύποτε υλικό, ο 
οποίος έχει αποµονωθεί από το δίκτυο, µε χρήση ειδικών τεµαχίων   
  
Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταµένου, χωρίς 
χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η αποµόνωση του τερµατικού κλάδου του υφισταµένου αγωγού 
από το δίκτυο. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απιτουµένων ειδικών τεµαχίων για την 

συναρµογή του νέου µε τον υφιστάµενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισµένοι κοχλίες 
κλπ)., ανάλογα µε το υλικό κατασκευής του υφισταµένου και του νέου αγωγού.. 

β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερµατισµού του υφιασταµένου αγωγού ή η πλύση του 
(όταν δεν είναι ταπωµένος) και η άντληση των νερών µε φορητή υδραντλία. 

γ. Η τοποθέτηση και συναρµολόγηση των απαιτουµένων κατά περίπτωση ειδικών τεµαχίων 
σύνδεσης των δύο αγωγών 

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

AT: 466    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.18.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6611.1 (30%)  + Υ∆Ρ 6622.1 (70%)) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν δεκατέσσερα 

  Αριθµητικώς:   114,00    
 
 

AT: 467    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.18.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6611.1 (30%)  + Υ∆Ρ 6622.1 (70%)) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα τρία 

  Αριθµητικώς:   133,00     
 
 

AT: 468    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.18.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6611.1 (30%)  + Υ∆Ρ 6622.1 (70%)) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν εξήντα δύο 

  Αριθµητικώς:   162,00     
 
 



 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ∆ΙΚΤΥΩΝ 
ΟΚΩ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 RFP-344/18 

 Α.Σ. 77956 

 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ   σελ. 177 / 232 
 

 

AT: 469   Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.18.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6611.1 (30%)  + Υ∆Ρ 6622.1 (70%)) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια είκοσι οκτώ 

  Αριθµητικώς:   228,00    
 
 
 
Αποµόνωση υφιστάµενου αγωγού ύδρευσης  από το δίκτυο 
  
Αποµόνωση παλαιού αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό από το ευρύτερο δίκτυο 
ύδρευσης. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του ειδικού τεµαχίου αποµόνωσης του αγωγού (τάπας), 

µε την αντίστοιχη φλάντζα, τος γαλβανισµένους κοχλίες στερέωσης άι το ελαστικό 
παρέµβυσµα στεγάνωσης, ή λοιπών άλλων υλικών και εξαρτηµάτων που απαιτούνται για το 
τάπωµα του αγωγού (ανάλογα µε το υλικό κατακευής του).. 

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

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

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

AT: 470    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 80 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.20.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6630.1 (35%)  + Υ∆Ρ 6611.1 (65%)) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Σαράντα επτά και πενήντα λεπτά 

  Αριθµητικώς:   47,50  
 
 

AT: 471    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 100 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.20.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6630.1 (35%)  + Υ∆Ρ 6611.1 (65%)) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Πενήντα δύο 

  Αριθµητικώς:   52,00   
 
 

AT: 472    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 150 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.20.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6630.1 (35%)  + Υ∆Ρ 6611.1 (65%)) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εξήντα δύο 

  Αριθµητικώς:   62,00   
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AT: 473    Για διάµετρο υφισταµένου αγωγού Φ 200 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.20.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6630.1 (35%)  + Υ∆Ρ 6611.1 (65%)) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εβδοµήντα έξι 

  Αριθµητικώς:   76,00   
 
 
 
Τοποθέτηση πολλαπλού διανοµέα Φ63  επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση 
παροχών ύδρευσης 
  
Τοποθέτηση στο πεζοδρόµιο οδού πολλαπλού διανοµέα επί υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης εν 
λειτουργία , διερχόµενου υπό το πεζοδρόµιο ή υπό το κατάστρωµα της οδού, για την 
εγκατάσταση παροχών ύδρευσης. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
α. Χάραξη του οδοστρώµατος (ασφαλτικού ή από σκυρόδεµα) στην θέση επέµβασης µε 

ασφαλτοκόφτη  και εσκαφή µέχρι την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης, µε µηχανικά µέσα 
ή/και χειρωνακτικά (όταν ο αγωγός διέρχεται υπό το κατάστρωµα της οδού) 

 
β. ∆ιάνοιξη ορύγµατος στο πεζοδρόµιο επαρκών διαστάσεων για την εγκατάσταση του 

προβλεπόµενου πολλαπλού διανοµέα ή/και την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης (εάν 
διέρχεται υπό το πεζοδρόµιο), σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε µηχανικά 
µέσα ή και χειρωνακτικά (περιλαµβάνεται η αποσύνθεση της πλακόστρωσης και των 
επιστρώσεων από σκυρόδεµα επί του πεζοδροµίου στην επιφάνεια επέµβασης). 

 
γ. Η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων αποξηλώσεων 

και εκσκαφών. 
 
δ. Η µεταφορά επί τόπου του έργου από την αποθήκη του Φορέα Εργων Υδρευσης, των 

απαιτουµένων ειδικών τεµαχίων και υλικών (χορηγούνται από τον Φορέα). 
 
ζ. Η τοποθέτηση του ειδικού τεµαχίου υδροληψίας επί του αγωγού(σέλλα), του κρουνού 

συνένωσης, σωλήνα σύνδεσης Φ32 mm από ΡΕ ή χαλκοσωλήνα του απαιτουµένου µήκους 
µέχρι τον κρουνό διακοπής του πολλαπλού διανοµέα, του στοιχείου του πολλαπλού διανοµέα 
Φ63 από ΡΕ και των σωλήνων σύνδεσης του πολλαπλού διανοµέα µε τα φρεάτια µετρητών 
(εύκαµπτοι σωλήνες flexible, ή σωλήνες ΡΕ Φ 25 mm µε τα αντίστοιχα ρακόρ στα άκρα τους).   

 
η. Η σύνδεση του αγωγού διανοµής µε τον αγωγό παροχής µε την µέθοδο της διάτρησης υπό 

πίεση µε χρήση κατάλληλης προς τούτο συσκευής.  
  
θ. Η τοποθέτηση επί µεταλλικού πλαισίου που χορηγει ο Φορέας Υδρευσης και  η προσαρµογή 

µε την στάθµη του πεζοδροµίου όλων των φρεατίων που θα απαιτηθούν, για την σύνδεση 
νέων παροχών και την µεταφορά των υφισταµένων στον πολλαπλό διανοµέα, αφού 
προηγηθεί σκυροδέτηση του εσωτερικού του πλαισίου.  

  
 Αν χρησιµοποιηθούν φρεάτια παλαιού τύπου περιλαµβάνεται και η σύνδεση του αγωγού της 

παροχής µε τα ειδικά χαλύβδινα τεµάχια (ταυ ή ψ) όταν αυτά χρειάζονται. 
 
ι. Η επανεπίχωση του ορύγµατος µε άµµο λατοµείου και η επαναφορά του οδοστρώµατος και 

του πεζοδροµίου στην προτέρα τους κατάσταση (οδοστρωσία, ασφαλτικά, κρασπεδόρειθρα, 
πλακοστρώσεις, επιστρώσεις σκυροδέµατος κλπ), σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-06-08-03 
"Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων" και 08-06-08-04 
"Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων". 
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Επισηµαίνονται οι εκόλουθες περιπτώσεις ειδικής εφαρµογής του παρόντος άρθρου: 
 
α. Οταν στο ακίνητο δεν προβλέπεται να τοποθετηθούν 3 παροχές συνολικά, εκτελούνται όλες οι 

εργασίες του παρόντος άρθρου, εκτός από την εγκατάσταση του στοιχείου του πολλαπλού 
διανοµέα. Στην περίπτωση αυτή η τιµή µονάδας του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται σε 
ποσοστό 70%. 
 

β. Οταν ο πολλαπλός διαµοµέας τοποθετείται εκ των υστέρων και συνδέεται µε υφιστάµενο 
κρουνό διακοπής επί του αγωγού διανοµής, εκτελούνται οι υπόλοιπες εργασίες του παρόντος 
άρθρου και τιµολογούνται µε το 30% της συνολικής τιµής.  

 
Τιµή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανοµέα (τεµ) επί αγωγού από οποιοδήποτε υλικό και 
οποιασδήποτε διαµέτρου, ανά οµάδα 4 µουφών σύνδεσης. 
 
Για πολλαπλούς διανοµείς µε αριθµό συνδέσεων Ν µεγαλύτερο από 4 συνδέσεις, η τιµή µονάδας 
του παρόντος άρθρου (Τιµή βάσεως = ΤΒ) προσαρµόζεται σύµφωνα µε την σχέσησύµφωνα µε την 
σχέση: 

 
Τιµή Εφαρµογής  = (N/4) x ΤΒ x (1,00 - 0,005 x N) 

 
Τιµή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανοµέα (τεµ) επί αγωγού από οποιοδήποτε υλικό και 
οποιασδήποτε διαµέτρου, ανά οµάδα 4 µουφών σύνδεσης, ανάλογα µε την θέση διέλευσης του 
αγωγού διανοµής, ως εξής: 
 

AT: 474    Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανοµής από την πλησιέστερη 
προς αυτόν πλευρά του  φρεατίου των υδροµετρητών ≤ 4,00 m 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.21.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Εκατόν ενενήντα  

  Αριθµητικώς:   190,00  
 
 

AT: 475    Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανοµής από την πλησιέστερη 
προς αυτόν πλευρά του  φρεατίου των υδροµετρητών > 4,00 m 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.21.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6630.1) 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   ∆ιακόσια δεκαεννέα 

  Αριθµητικώς:   219,00 
 
 
 

AT: 476    Ανψωση  ή καταβιβασµός υφιστάµενης παροχής ύδρευσης από 
χαλκοσωλήνα. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.22 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ  6630.1) 

 
Ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης από χαλκοσωλήνα, η  οποία ευρίσκεται σε 
λειτουργία. 
  
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
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α Η προµήθεια και µεταφορά επι τόπου των απαιτουµένων υλικών και αναλωσίµων για την 
εκτέλεση των εργασιών.  

β. Η διακοπή της ροής στον χαλκοσωλήνα, µε πήξη του νερού µε χρήση κατάλληλου ψυκτικού, 
η αποσύνδεση του χαλκοσωλήνα από τον κρουνό διακοπής ή κοπή του στην απαιτούµενη 
θέση, η προσθήκη νέου τµήµατος σωλήνα κατάλληλου µήκους και η  σύνδεσή του µε το 
παραµένον µε ειδικό σύνδεσµο, καθώς και η επανατοποθέτηση του κρουνού διακοπής. 

 
γ. Ο έλεγχος στεγανότητας της νέας σύνδεσης 
 
Η αντικατάσταση του παλαιού φρεατίου, εάν απαιτείται, τιµολογείται ιδιαίτερα µε βάση το αντίστοιχο 
άρθρο του τιµολογίου. 
 
Τιµή  κατ' αποκοπή για την ανακατασκευή υπάρχουσας παροχής ύδρευσης (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά 
  Αριθµητικώς:   23,80  
 
 
 

AT: 477    Εντοπισµός και προσαρµογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην 
στάθµη του οδοστρώµατος 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.27 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2226) 

 
Προσαρµογή φρεατίου δικλίδας, εµφανούς ή καλυµµένου στην στάθµη του οδοστρώµατος. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
- Ο εντοπισµός της θέσης της καλυµµένης δικλίδας µε χρήση ανιχνευτή µετάλλων, µε βάση τα 

υπάρχοντα σχέδια του δικτύου κλπ στοιχεία που διαθέτει η Υπηρεσία (σκαριφήµατα, παλιές 
εξασφαλίσεις κλπ), µε έρευνα σε οποιαδήποτε ακτίνα απαιτηθεί προς τούτο. 

 
- Η εκσκαφή γύρω από τον σωλήνα χειρισµών και η προσθήκη της απαιτούνενης προέκτασης ή 

η αντικατάστασή του, ούτως ώστε το κάλυµµα του βανοφρεατίου να ευρίσκεται στην στάθµη 
της ερυθράς της οδού. 

 
- Η επανεπίχωση του ορύγµατος µε συµπυκνωµένο διαβαθµισµένο θραυστό υλικό λατοµείου και 

η αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από το κάλυµµα. 
 
- Η εξάρτηση τηςν θέσεως του βανοφρεατίου από σταθερά σηµεία (εξασφάλιση) και η σύνταξη 

σχετικού σκαριφήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες της Υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανα φρεάτιο δικλίδας (εντοπισµός, προσαρµογή, σκαρίφηµα). 

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 
  Αριθµητικώς:   95,00 
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AT: 478    Καθαρισµός φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.28 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2226) 

 
Καθαρισµός από χώµατα ή οτιδήποτε άλλα υλικά φρεατίου βάνας και του προστατευτικού σωλήνα 
του χειριστηρίου, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο ευχερής χειρισµός της βάνας. 
 
Τιµή ανά φρεάτιο βάνας οποιαδήποτε διαµέτρου µε το αντίστοιχο χειριστήριο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆εκαεννέα 
  Αριθµητικώς:   19,00  
 
 
 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα 

 
Καθαρισµός φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Α µε εσχάρα ή µε πλευρικό άνοιγµα και εσχάρα και 
έλεγχος της λειτουργίας του.  
 
Στο τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:   
 
α)  Η αφαίρεση της εσχάρας ή των εσχαρών και η χαλάρωση των προσχώσεων  
β)  Η εξαγωγή των προσχώσεων από το θάλαµο και η απευθείας φόρτωση τους σε φορτηγό 

ανατρεπόµενο µε τα χέρια ή µε µηχάνηµα, απαγορευµένης ρητά της απόθεσης έστω και 
προσωρινά στο δρόµο ή στο πεζοδρόµιο. 

γ)  Η µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων καθαρισµού σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις 
αρµόδιες αρχές, σε οποιαδήποτε απόσταση. 

δ)  Ο καθαρισµός του συνδετήριου αγωγού φρεατίου-συλλεκτήρα οµβρίων µε πιεστικό 
µηχάνηµα µε ελάχιστη πίεση 110 bar.  

ε)  Ο επιµελής καθαρισµός και η έκπλυση της περιοχής του φρεατίου µετά το πέρας των 
εργασιών..  

στ)  Ο έλεγχος καλής λειτουργίας του φρεατίου υδροσυλλογής και η σύνταξη σχετικής έκθεσης 
στην οποία θα αναφέρονται τυχόν φθορές που έχει υποστεί το φρεάτιο (φθορά 
τσιµεντοκονίας κ.λ.π.). 

 
Φρεάτια υδροσυλλογής τα οποία είναι παρακείµενα αλλά δεν έχουν ενιαίο θάλαµο, επιµετρώνται 
ιδιαίτερα. Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση καθαρισµού φρεατίων τύπου Β µε 
εσχάρα, πλευρικό άνοιγµα και φρεάτιο επίσκεψης. 
 
Τιµή ανά φρεάτιο (τεµ.) πλήρως καθαρισµένο κατά τα ανωτέρω. 

 

AT: 479    Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α (µε εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα) ενός 
ανοίγµατος 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.30.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% Υ∆Ρ 6120 + 30% Υ∆Ρ 6107) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Είκοσι τρία και ογδόντα λεπτά     
             Αριθµητικώς:  23,80 
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AT: 480    Καθαρισµός φρεατίου τύπου Α (µε εσχάρα και πλευρικό άνοιγµα) για 
κάθε επιπλέον άνοιγµα 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.30.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο 70% Υ∆Ρ 6120 + 30% Υ∆Ρ 6107) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:    Εννέα και πενήντα λεπτά   
             Αριθµητικώς:    9,50 
 
 
 

AT: 481    Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων µε επισκευαστικό κονίαµα 
τσιµεντοειδούς βάσεως 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.35 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6373) 

 
Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων µε επισκευαστικό κονίαµα τσιµεντοειδούς βάσεως, κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1504-3, µε σήµανση CE. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται:  
 
α)  Η προµήθεια επισκευαστικού κονιάµατος σε σφραγισµένες συσκευασίες που φέρουν την 

σήµανση CE, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, 
καθώς και του βελτιωτικού πρόσφυσης, εάν συνιστάται από τον προµηθευτή του προϊόντος  

β) Ο επιµελής καθαρισµός και προετοιµασία της επιφανείας των τοιχωµάτων του φρεατίου και 
η διεύρυνση ή εκβάθυνση τυχόν ρωγµών και σχισµών που υπάρχουν 

γ) Η προετοιµασία του κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή και η επιµεληµένη 
εφαρµογή του προκειµένου να προκύψουν λείες τελικές επιφάνειες. 

δ) Η λήψη µέτρων προστασίας του προσωπικού σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (χρήση 
µέων ατοµικής προστασίας για εργσία σε χώρους µε αναθυµιάσεις κλπ) 

 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) επισκευαστικού κονιάµατος, µε βάση το απόβαρο που αναγράφεται 
στις συσκεασίες του προϊόντος (π.χ 10 σάκκοι των 25 kg). 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    ∆ώδεκα και σαράντα λεπτά   

 Αριθµητικώς:   12,40       
 
 
 
Καθαρισµός αγωγών αποχέτευσης µε χρήση αποφρακτικού µηχανήµατος 

 
Πλήρης καθαρισµός κλάδου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, 
µήκους 30 έως 60 m, µε χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού 
εξοπλισµού και µέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση 
των αποθέσεων, ακροφύσια αναρρόφησης κλπ.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τροφοδοσία µε το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των 
ιζηµάτων,  η  συλλογή και αποκοµιδή των προϊόντων καθαρισµού, καθώς και η δαπάνη των 
µέτρων ρύθµισης της κυκλοφορίας στην θέση επέµβασης και ο πλήρης καθαρισµός του χώρου 
γύρω από τα φρεάτια µετά την ολοκλήρωση των εργασιών.  
 
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενοµένου καθαρισµού επιµετράται ιδιαίτερα, σύµφωνα µε 
τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου 
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

AT: 482 Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN 200-300 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.40.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6120) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Πέντε και δέκα λεπτά 

         Αριθµητικώς:   5,10  
 
 

AT: 483    Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN 315-400 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.40.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6120) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Έξι και πενήντα λεπτά 

         Αριθµητικώς:   6,50  
 
 

AT: 484    Καθαρισµός αγωγού αποχέτευσης DN 450-600 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.40.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6120) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Επτά και ογδόντα λεπτά 

         Αριθµητικώς:   7,80  
 
 
 

AT: 485    Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης  
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.45 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6120) 

   
Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων µε σύστηµα Κλειστού Κυκλώµατος Τηλεόρασης 
(CCTV), προκειµένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εµφράξεις, διαρροές, αστοχίες ή 
παράνοµες συνδέσεις, σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισµένους αγωγούς. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού µε έγχρωµη Πανοραµική (pan-
and-tilt) κάµερα σε αυτοκινούµενο σύστηµα (και όχι µε χειροκίνητη κάµερα τύπου ώθησης) και η  
σύνταξη Πρωτοκόλλου και Αναφοράς µε σχόλια και παρατηρήσεις για την κατάστασή του 
δικτύου. 
 
Η επιθεώρηση θα γίνει σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα  Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 752-
1, EN 752-5, EN 752-7 και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 13508-2 για αγωγούς 
αποχέτευσης εκτός κτιρίων. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται εργασίες όπως η φραγή των αγωγών µε φουσκωτά 
παρεµβύσµατα και η εκτροπή της ροής µε αντλίες παράκαµψης ή άλλα µέσα, προκειµένου να 
εξασφαλισθεί χαµηλή στάθµη ροής στον αγωγό, µη υπερβαίνουσα το 10% της διαµέτρου του για 
την είσοδο του φορείου στον αγωγό. 
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Η επιθεώρηση θα εκτελείται από Οίκο ειδικευµένο στο αντικείµενο, ο οποίος εφαρµόζει σύστηµα 
διασφάλισης ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας, πιστοποιηµένο κατά ISO 
9001, από διαπιστευµένο προς τούτο φορέα. 
 
Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στην Υπηρεσία, τόσο 
σε ψηφιακή όσο και σε έντυπη µορφή, σε 2 (δύο) τουλάχιστον αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα 
τουλάχιστον έγχρωµο. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Κύριο του 
Έργου, µε την ολοκλήρωση της εργασίας, πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη και 
ψηφιακή µορφή, κατά τµήµατα του δικτύου µεταξύ διαδοχικών φρεατίων (τοµείς) τα οποία θα 
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστο τα εξής: 
 
• Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται  ο τρόπος επισκευής για κάθε τύπο 

βλάβης 
• Περίληψη των πορισµάτων έρευνας κατά τοµέα (Section Report) 
• Εκτύπωση αναφοράς (report) µε ταξινόµηση (α) ανά τύπο-κωδικό βλάβης (β) ανά οδό (γ) 

ανά τοµέα.  
• Γραφικά τοµέων (Section Graphics), ήτοι σχηµατική διάταξη του αγωγού στην οποία θα 

υποδεικνύεται η θέση των διαφόρων προβληµατικών σηµείων. 
• Βιντεοσκόπηση ανά τοµέα σε ψηφιακή µορφή και η παράδοση DVD ή εξωτερικού σκληρου 

δίσκου USB µε αρχεία video στο φορµάτ που θα επιλέξει η Υπηρεσία. 
• Mηκοτοµή του αγωγού (tilt graphics), µε βάση τα απόλυτα υψόµετρα του πυθµένα των 

φρεατίων, στην οποία τα ελαττωµατικά τµήµατα  του τοµέα (δηλαδή τα τµήµατα µε βυθίσεις 
και εξάρσεις) θα υποδεικνύονται µε κατάλληλη επισήµανση.  

• Εκτύπωση εικόνων µε τα προβληµατικά σηµεία ανά τοµέα 
• Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του Εργου ψηφιακά υπόβαθρα: αποτύπωση των 

βλαβών σε σχέδιο του δικτύου (.dwg).  
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) επιθεωρουµένου αγωγού µεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύµφωνα 
µε τα ανωτέρω 
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Έξι   
  Αριθµητικώς:   6,00    
 
 
 
Εσωτερική σηµειακή επισκευή αγωγών αποχέτευσης µε επικόλληση υαλοϋφάσµατος,  
χωρίς τις εργασίες προετοιµασίας. 

 
Εργασίες εσωτερικής σηµειακής επισκευής αγωγών ακαθάρτων στα τµήµατα που έχουν 
εντοπισθεί προβλήµατα από την βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, µε επικόλληση 
υφάσµατος µε βάση τον υαλοβάµβακα (φόδρα) µε χρήση ρητίνης δύο συστατικών. 
 
Το παρόν άρθρο αφορά µόνον τις εργασίες επικόλλησης της φόδρας. Οι εργασίες καθαρισµού 
του εσωτερικού του αγωγού και γενικώς οι εργασίες προετοιµασίας για την επισκευαστική 
επέµβαση, συµπεριλαµβανοµένης τα κοπής προεξοχών,  καλύπτονται από τα οικεία άρθρα του 
τιµολογίου. 
 
Η µέθοδος και τα αναλώσιµα υλικά της διαδικασίας επισκευής θα είναι σύµφωνα µε το Πρότυπο 
DIN 1986-3 για την αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης για απόρριψη λυµάτων.  
 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από εξειδικευµένο συνεργείο που θα διαθέτει τον απαιτούµενο 
ειδικό εξοπλισµό και θα εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατα ISO 
9001. Τόσο η µεθοδολογία επέµβασης, όσο και το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών υπόκεινται 
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στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη 
τεχνικό φάκελλο. 
 
Στο αντικείµενο του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
  
1.  Η επισκευή ρωγµών ή οπών οι οποίες οδηγούν σε εµφανή εισροή ή εµφανή εκροή νερού, 

σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της βιντεοσκόπησης, µε εσωτερική εφαρµογή  φόδρας ( 
liner), σε µήκος ανάλογο µε το µέγεθος της ρωγµής ή της οπής µε όλα τα απαιτούµενα υλικά, 
τον εξοπλισµού και τα µέσα. 

2.  Η επισκευή του αγωγού στα σηµεία σύνδεσης των σωλήνων, όταν υπάρχει αποσύνδεση του 
συνδέσµου αλλά δεν απαιτείται εργασία κοπής ή άλλη προετοιµασία 

3.  Η επισκευή του αγωγού στα σηµεία σύνδεσης των σωλήνων, όταν υπάρχει εµφανές κενό ή 
ανεπιτυχής ευθυγράµµιση η οποία δηµιουργεί κενό µεταξύ των σωλήνων, µε  προσθήκη 
τµήµατος liner για την κάλυψη του κενού 

4.  Η αποκατάσταση οποιαδήποτε άλλης βλάβης στον αγωγό η οποίας µπορεί να 
αντιµετωπισθεί µε εισαγωγή και τοποθέτηση εσωτερικής φόδρας χωρίς άλλη προετοιµασία 

5. Η βιντεοσκόπηση του επισκευασµένου αγωγού, στο σηµείο επισκευής, για την πιστοποίηση 
του καλού αποτελέσµατος της εργασίας και η παράδοση DVD µε αρχεία video στο φορµάτ 
που θα επιλέξει η Υπηρεσία. 

 
Το χρησιµοποιούµενο ύφασµα θα είναι τυπικού βάρους 1100 gr/cm2, η δε µέση ανάλωση της  
ρητίνης 1,6 lt/m2. Η ρητίνη θα είναι κατάλληλης σύνθεσης για το υλικό κατασκευής του 
επισκευαζοµένου αγωγού. Σε κάθε περίπτωση, το µήκος επισκευής θα είναι τουλάχιστον ίσο 
προς το 150% της επισκευαζόµενης ρωγµής ή οπής και όχι µικρότερο από 60 cm. 
 
Σε επισκευές που αφορούν µεγάλη παρατηρούµενη εισροή και σε αγωγούς διαµέτρου άνω των 
500 mm, ανεξάρτητα από τον τύπο της βλάβης, θα εφαρµόζεται και πρόσθετη ενδιάµεση 
(τέταρτη) στρώση υφάσµατος, µε βάση τις αντίστοιχες υποπεριπτώσεις του παρόντος άρθρου. 
 
Τιµή ανά θέση επισκευής και διάµετρο αγωγού (τεµ), σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
 

AT: 486    Επισκευή αγωγού DN 200-250,  επί µήκους µέχρι 100 cm, µε ύφασµα 
τριπλής στρώσης από υαλοβάµβακα των 1100 gr/cm2, χωρίς τις εργασίες 
προετοιµασίας  

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.50.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τριακόσια εξήντα  

        Αριθµητικώς:   360,00  
 
 

AT: 487    Επισκευή αγωγού DN 200-250,  επί µήκους µέχρι 100 cm, µε ύφασµα από 
υαλοβάµβακα, τετραπλής στρώσης,  χωρίς τις εργασίες προετοιµασίας. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.50.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τετρακόσια δέκα  

        Αριθµητικώς:   410,00   
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AT: 488    Επισκευή αγωγού DN 200-250,  επί µήκους 101 έως 180 cm, µε ύφασµα 
από υαλοβάµβακα τριπλής στρώσης, των 1100 gr/cm2, χωρίς τις 
εργασίες προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.50.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τριακόσια ογδόντα 

        Αριθµητικώς:   380,00  
 

 

AT: 489    Επισκευή αγωγού DN 200-250,  επί µήκους 101 έως 180 cm, µε ύφασµα 
από υαλοβάµβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες 
προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.50.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τετρακόσια δέκα 

        Αριθµητικώς:   410,00   
 
 

AT: 490    Επισκευή αγωγού DN 315-400,  επί µήκους µέχρι 100 cm, µε ύφασµα από 
υαλοβάµβακα των 1100 gr/cm2, τριπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες 
προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.50.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τετρακόσια  

        Αριθµητικώς:   400,00  
 
 

AT: 491    Επισκευή αγωγού DN 315-400,  επί µήκους µέχρι 100 cm, µε ύφασµα από 
υαλοβάµβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες προετοιµασίας. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.50.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τετρακόσια σαράντα 

        Αριθµητικώς:   440,00   
 
 

AT: 492   Επισκευή αγωγού DN 315-400,  επί µήκους 101 έως 180 cm, µε ύφασµα 
από υαλοβάµβακα των 1100 gr/cm2, τριπλής στρώσης, χωρίς τις 
εργασίες προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.50.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τετρακόσια εξήντα 

        Αριθµητικώς:   460,00  
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AT: 493    Επισκευή αγωγού DN 315-400,  επί µήκους 101 έως 180 cm, µε ύφασµα 
από υαλοβάµβακα, τετραπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες 
προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.50.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τετρακόσια ενενήντα 

        Αριθµητικώς:   490,00  
 
 
 
Εσωτερική επισκευή αγωγών αποχέτευσης µε επικόλληση υφάσµατος µε βάση τον 
υαλοβάµβακα, µε όλες τις εργασίες προετοιµασίας. 

 
Εργασίες εσωτερικής σηµειακής επισκευής αγωγών ακαθάρτων στα τµήµατα που έχουν 
εντοπισθεί προβλήµατα από την βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, µε επικόλληση  
υφάσµατος µε βάση τον υαλοβάµβακα (φόδρα), µε χρήση ρητίνης δύο συστατικών.  
 
Περιλαµβάνονται  όλες οι απαιτούµενες προπαρασκευαστικές εργασίες, όπως η κοπή 
προεξοχών κάθε µορφής στο εσψτερικό του αγωγού, η κοπή ριζών, η χαλάρωση και 
αποµάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή της ροής κ.λπ., καθώς και η προµήθεια όλων των 
απαιτούµενων υλικών και η διάθεση εξοπλισµού και µέσων  
 
Το χρησιµοποιούµενο ύφασµα θα είναι τυπικού βάρους 1100 gr/cm2, η δε µέση ανάλωση της  
ρητίνης 1,6 lt/m2.  Η ρητίνη θα είναι κατάλληλης σύνθεσης ώστε να είναι συµβατή µε  το υλικό 
κατασκευής του επισκευαζοµένου αγωγού.  
 
Η µέθοδος και τα αναλώσιµα υλικά της διαδικασίας επισκευής θα είναι σύµφωνες µε το Πρότυπο 
DIN 1986-3 για την αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης για απόρριψη λυµάτων.  
 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από εξειδικευµένο συνεργείο που θα διαθέτει τον απαιτούµενο 
ειδικό εξοπλισµό και θα εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατα ISO 
9001. Τόσο η µεθοδολογία επέµβασης, όσο και το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών υπόκεινται 
στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη 
τεχνικό φάκελλο. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται και η βιντεοσκόπηση του επισκευασµένου αγωγού, στο 
σηµείο επισκευής, για την πιστοποίηση του καλού αποτελέσµατος της εργασίας και η παράδοση 
DVD µε αρχεία video στο φορµάτ που θα επιλέξει η Υπηρεσία. 
 
Σε επισκευές που αφορούν µεγάλη παρατηρούµενη εισροή και σε αγωγούς διαµέτρου άνω των 
500 mm, ανεξάρτητα από τον τύπο της βλάβης, θα εφαρµόζεται και πρόσθετη ενδιάµεση 
(τέταρτη) στρώση ύφασµατος, µε βάση τις αντίστοιχες υποπεριπτώσεις του παρόντος άρθρου. 
  
Σε κάθε περίπτωση, το µήκος επισκευής θα είναι τουλάχιστον ίσο προς το 150% της 
επισκευαζόµενης ρωγµής ή οπής και όχι µικρότερο από 60 cm. 
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Τιµή ανά θέση επισκευής και διάµετρο αγωγού (τεµ), σύµφωνα µε τα ακόλουθα: 
 

AT: 494    Επισκευή αγωγού DN 200-250,  επί µήκους µέχρι 100 cm, µε ύφασµα από 
υαλοβάµβακα των 1100 gr/cm2, µε όλες τις εργασίες προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.51.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τετρακόσια σαράντα 

        Αριθµητικώς:   440,00  
 
     

AT: 495    Επισκευή αγωγού DN 200-250,  επί µήκους µέχρι 100 cm, µε ύφασµα από 
υαλοβάµβακα, υψηλής µηχανικής αντοχής, µε όλες τις εργασίες 
προετοιµασίας. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.51.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Πεντακόσια εβδοµήντα 

        Αριθµητικώς:   570,00   
 
 

AT: 496   Επισκευή αγωγού DN 200-250,  επί µήκους 101 έως 180 cm, µε ύφασµα 
από υαλοβάµβακα των 1100 gr/cm2, µε όλες τις εργασίες προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.51.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Πεντακόσια εξήντα 

        Αριθµητικώς:   560,00  
 

 

AT: 497    Επισκευή αγωγού DN 200-250,  επί µήκους 101 έως 180 cm, µε ύφασµα 
από υαλοβάµβακα, υψηλής µηχανικής αντοχής, µε όλες τις εργασίες 
προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.51.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Επτακόσια είκοσι 

        Αριθµητικώς:   720,00   
 
 

AT: 498   Επισκευή αγωγού DN 315-400,  επί µήκους µέχρι 100 cm, µε ύφασµα από 
υαλοβάµβακα των 1100 gr/cm2, µε όλες τις εργασίες προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.51.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Τετρακόσια σαράντα 

        Αριθµητικώς:   440,00   
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AT: 499    Επισκευή αγωγού DN 315-400,  επί µήκους µέχρι 100 cm, µε ύφασµα από 
υαλοβάµβακα, υψηλής µηχανικής αντοχής, µε όλες τις εργασίες 
προετοιµασίας. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.51.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Πεντακόσια εβδοµήντα 

        Αριθµητικώς:   570,00   
 
 

AT: 500   Επισκευή αγωγού DN 315-400,  επί µήκους 101 έως 180 cm, µε ύφασµα 
από υαλοβάµβακα των 1100 gr/cm2, µε όλες τις εργασίες προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.51.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Πεντακόσια εξήντα 

        Αριθµητικώς:   560,00   
 

 

AT: 501    Επισκευή αγωγού DN 315-400,  επί µήκους 101 έως 180 cm, µε ύφασµα 
από υαλοβάµβακα, υψηλής µηχανικής αντοχής, µε όλες τις εργασίες 
προετοιµασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.51.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Επτακόσια είκοσι 

        Αριθµητικώς:   720,00   
 
 
 
Επισκευή προβληµατικών συνδέσεων σε δίκτυο ακαθάρτων µε επέµβαση από το 
εσωτερικό του αγωγού, χωρίς όρυγµα. 

 
Επισκευή συνδέσεων σε δίκτυο ακαθάρτων οι οποίες εµφανίζουν εισροή οµβρίων ή διαρροές, µε 
κοπή των τυχόν προεξοχών του σωλήνα σύνδεσης στο εσωτερικό του αγωγού, προσθήκη 
σέλλας υαλοβάµβακα στο σηµείο σύνδεσης και συγκόλλησή της µε εποξειδική ρητίνη, µε 
επέµβαση από το εσωτερικό του αγωγού ακαθάρτων, χωρις διάνοιξη ορύγµατος. 
 
Η εκτέλεση των εργασιών γίνεται µε τηλεχειρισµό ειδικού ηλεκτροκίνητου φορείου που φέρει 
βιντεοκάµερα που κινείται στο εσωτερικό του αγωγού µε , το οποίο τροφοδοτείται µέσω 
σωλήνωσης πεπιεσµένου αέρα και είναι εξοπλισµένο για την εκτέλεση των επισκευαστικών 
επεµβάσεων. Προηγείται η εκτέλεση βιντεοσκόπησης του εσωτερικού του αγωγού (τιµολογείται 
ιδιαίτερα) για τον εντοπισµό και την καταγραφή των θέσεων που απαιτούνται επεµβάσεις. 
 
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από εξειδικευµένο συνεργείο που θα διαθέτει τον απαιτούµενο 
ειδικό εξοπλισµό και θα εφαρµόζει σύστηµα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιηµένο κατα ISO 
9001. Τόσο η µεθοδολογία επέµβασης, όσο και το συνεργείο εκτέλεσης των εργασιών υπόκεινται 
στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόµενη από πλήρη 
τεχνικό φάκελλο. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισµός για την εκτέλεση της 
εργασίας, και, όταν προβλέπεται, οι απαιτούµενες προεργασίες για την την επισκευή (π.χ. η 
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κοπή προεξοχών κάθε µορφής στο εσωτερικό του αγωγού, η κοπή ριζών φυτών, η χαλάρωση 
και αποµάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή της ροής κ.λπ.) 
 
Τιµή κατ’ αποκοπήν (τεµ) για κάθε πλήρη επισκευή, όπως ορίζεται στην συνέχεια. 
 

AT: 502    Επισκευή πλευρικής σύνδεσης έως Φ160 σε αγωγούς Φ200-600, χωρίς 
τις εργασίες προετοιµασίας. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.52.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:  Εξακόσια  

        Αριθµητικώς:   600,00   
 
 

AT: 503   Επισκευή πλευρικής σύνδεσης έως Φ160 σε αγωγούς Φ200-600, µε όλες 
τις εργασίες προετοιµασίας. 

 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.52.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Επτακόσια είκοσι 

        Αριθµητικώς:   720,00   
 
 
 
Ελαστικός σύνδεσµος αγωγών ακαθάρτων µε θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνδέσµου επισκευής ή σύνδεσης σωλήνων δικτύου 
ακαθάρτων, µε θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλου για περιβάλλον λυµάτων και 
σωλήνες διαφόρων υλικών,  µε δυνατότητα προσαρµογής σε σωλήνες µε διαφορά εξωτερικής 
διαµέτρου τουλάχιστον 15 mm, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας µετά από σχετική πρόταση του 
Αναδόχου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια του συνδέµου και των υλικών και µέσων 
εφαρµογής και στερέωσής του, η κοπή του αγωγού, η προετοιµασία της επιφάνειας των προς 
σύνδεση τµηµάτων του και η εφαρµογή του συνδέµου, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή.. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 

AT: 504    Για αγωγούς  DN 200-250 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.53.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Εκατόν δεκαπέντε 

        Αριθµητικώς:   115,00  
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AT: 505    Για αγωγούς  DN 315 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.53.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Εκατόν τριάντα πέντε    

        Αριθµητικώς:   135,00  
 
 

AT: 506    Για αγωγούς  DN 400 mm 
 Άρθρο ΝΕΤ Υ∆Ρ 16.53.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Υ∆Ρ 6370) 

 
ΕΥΡΩ   Ολογράφως:   Εκατόν ενενήντα πέντε 

        Αριθµητικώς:   195,00 
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ΟΜΑ∆Α ∆: 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ο∆ΩΝ 

 
Χαλύβδινοι ιστοί οδοφωτισµού  
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισµένων χαλύβδινων ιστών 
οδοφωτισµού, κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 5: Απαιτήσεις 
για χαλύβδινους ιστούς φωτισµού’’ και σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδοµή 
Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 

 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  
 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, 
µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετηµένα. 

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασµένης 
βάσης του από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε ενσωµατωµένο κλωβό αγκύρωσης από 
γαλβανισµένες εν θερµώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).  

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής 
της.  

• H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης µε οκτώ περικόχλια, επάνω 
και κάτω, µε χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισµού (τα κάτω είναι περικόχλια 
κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).  

• H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού µε µη συρικνούµενη τσιµεντοκονία, 
µετά το αλφάδιασµα και την σύσφιγξη των κοχλιών.  

• Oι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 

Τιµή ανά εγκατεστηµένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:  
  

AT: 507    Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 6,00 m  
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Χίλια 
        Αριθµητικώς:   1.000,00       
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AT: 508    Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 9,00 m  
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.01.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Χίλια διακόσια 

         Αριθµητικώς:   1.200,00       
 
 

AT: 509    Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 10,00 m  
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.01.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Χίλια διακόσια πενήντα 

         Αριθµητικώς:   1.250,00       
 
 

AT: 510   Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 12,00 m  
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.01.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Χίλια τετρακόσια 

          Αριθµητικώς:   1.400,00       
 
 

AT: 511    Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισµού ύψους 15,00 m  
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.01.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
ΕΥΡΩ    Ολογράφως:   Χίλια εξακόσια 

          Αριθµητικώς:   1.600,00       
 
 
 

Τσιµεντοϊστοί οδοφωτισµού   
 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση τσιµεντοιστών οδοφωτισµού, 
κατασκευασµένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-9 ‘’Στύλοι φωτισµού - Μέρος 9: Ειδικές απαιτήσεις για 
στύλους φωτισµού από οπλισµένο και προεντεταµένο σκυρόδεµα’’, σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 05-
07-01-00 "Υποδοµή Οδοφωτισµού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα".  
 
Στην τιµές µονάδας περιλαµβάνονται και οι εξής επιµέρους εργασίες/υλικά:  

 

• Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. 

• Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων µε το ενσωµατωµένο σύρµα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 
61386 "Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισµένους 
σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). 

• Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε µε σκυρόδεµα είτε µε άµµο λατοµείου, 
µε βάση την τυπική διατοµή της µελέτης. 

• Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων µε το κάλυµµά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 
πλήρως τοποθετηµένα. 
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• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• Όλα τα προβλεπόµενα από την µελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. 

• Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου οπλισµένου τσιµεντοϊστού κατάλληλου για 
φωτιστικό σώµα κορυφής ή βραχίονα, κατασκευασµένου µε φυγοκεντρική µέθοδο, µε 
διάµετρο κορυφής 110 mm, οπή µε πλαίσιο από ορείχαλκο ή αλουµίνιο και θυρίδα για την 
εγκατάσταση ακροκιβωτίου και οπή διέλευσης υπόγειου καλωδίου τροφοδοσίας. 

• Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου επί τόπου της προκατασκευασµένης βάσης του 
ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25, µε κεντρική οπή τοποθέτησης τσιµεντοσωλήνα 
Φ40 στήριξης του τσιµεντοϊστού, πλευρική οπή διέλευσης του τροφοδοτικού καλωδίου και 
φρεάτιο έλξης καλωδίων µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαµορφωµένης 
σύµφωνα µε τα Πρότυπα Κατασκευής Έργων (ΠΚΕ). 

• Η τοποθέτηση του τσιµεντοσωλήνα Φ40 στη βάση και η πάκτωσή του µε σκυρόδεµα 
C20/25, η τοποθέτηση και κατακορύφωση του τσιµεντοϊστού µε χρήση καταλλήλου 
ανυψωτικού εξοπλισµού και η τελική κατακορύφωση και πάκτωσή του εντός του 
τσιµεντοσωλήνα Φ40, µε άµµου µέχρι στάθµης 15 cm από την επιφάνεια της βάσης και στη 
συνέχεια µε χρήση σκυροδέµατος C20/25.  

• Tο ακροκιβώτιο του ιστού, µονό ή πολλαπλό, µε την θυρίδα και την διάταξη µανδάλωσής 
της.  

• οι απαιτούµενες ηλεκτρικές συνδέσεις.  
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο τσιµεντοϊστό οδοφωτισµού, ανάλογα µε το ύψος του, ως εξής:  
 

AT: 512    Τσιµεντοϊστός ύψους 5,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 185 mm και 
βάρους 240 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m  

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννιακόσια 
 Αριθµητικώς:   900,00       

 
 

AT: 513   Τσιµεντοϊστός ύψους 6,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 200 mm και 
βάρους 280 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m  

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννιακόσια πενήντα 
 Αριθµητικώς:   950,00       

 
 

AT: 514    Τσιµεντοϊστός ύψους 7,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 215 mm και 
βάρους 320 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m  

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια πενήντα 
 Αριθµητικώς:   1.050,00       
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AT: 515    Τσιµεντοϊστός ύψους 9,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 245mm και 
βάρους 485 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια εκατόν πενήντα 
 Αριθµητικώς:   1.150,00       

 
 

AT: 516    Τσιµεντοϊστός ύψους 10,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 260 mm και 
βάρους 600 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,00x1,00 m και βάθους 1,50 m 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια διακόσια 
 Αριθµητικώς:   1.200,00       

 
 

AT: 517   Τσιµεντοϊστός ύψους 11,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 275 mm και 
βάρους 750 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50x1,50 m και βάθους 2,00 m 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια τρακόσα 
 Αριθµητικώς:   1.300,00       

 
 

AT: 518    Τσιµεντοϊστός ύψους 12,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 290 mm και 
βάρους 850 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50 m και βάθους 2,00 m 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια τρακόσα πενήντα 
 Αριθµητικώς:   1.350,00       

 
 

AT: 519    Τσιµεντοϊστός ύψους 13,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 305 mm και 
βάρους 1000 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50x1,50 m και βάθους 2,00 m 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια τετρακόσια 
 Αριθµητικώς:   1.400,00       
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AT: 520    Τσιµεντοϊστός ύψους 14,00 m εξωτερικής διαµέτρου βάσης 320 mm και 
βάρους 1100 kg, επί βάσεως διαστάσεων 1,50Χ1,50 m και βάθους 2,00 m 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.02.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια τετρακόσια πενήντα 
 Αριθµητικώς:   1.450,00       

 
 
 

Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου χαµηλής πίεσης 
(NaLP) semi cut-off. 
 
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νατρίου χαµηλής πίεσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του 
λαµπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, µονοµελή ή πολυµελή, µε τον αντίστοιχο 
βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-7, µε τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα και την ειδική µεταλλική απόληξη που προσαρµόζεται 
στην κορυφή του ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισµένα µε πάχος επίστρωσης 60 µm (500 g/m²)κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-
02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε τα προβλεπόµενα 
φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, 
ανοξείδωτων ή γαλβανισµένων  

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής) 

• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από 
την µελέτη 

• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3 x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων Νατρίου Χ.Π. θα είναι ίσος προς 
15.000 ώρες λειτουργίας. 
 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε τον βραχίονά του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ 
του λαµπτήρα, ως εξής: 
 

AT: 521    Ισχύος 180 W 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.10.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τετρακόσια 
 Αριθµητικώς:   400,00 
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Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού τύπου βραχίονα µε λαµπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης 
(NaΗP) semi cut-off 
 
Φωτιστικά σώµατα οδοφωτισµού κατάλληλα για λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 60598-2-3, στεγανά µε βαθµό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του 
λαµπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, µονοµελή ή πολυµελή, µε τον αντίστοιχο 
βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες µε µεταλλικό περιλαίµιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
40-7, µε τον γαλβανισµένο σιδηροσωλήνα και την ειδική µεταλλική απόληξη που προσαρµόζεται 
στην κορυφή του ιστού από οπλισµένο σκυρόδεµα για την υποδοχή του φωτιστικού σώµατος 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-2.7, πλήρως γαλβανισµένα µε πάχος επίστρωσης 60 µm (500 g/m²)κατά 
ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαµπτήρα Na, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-
02-00 "Ιστοί οδοφωτισµού και φωτιστικά σώµατα". 
 
Ο ελάχιστος χρόνος της ”οικονοµικής ζωής” των λαµπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς 
15.000 ώρες λειτουργίας. 
 
∆ιευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώµατα Νατρίου Υ.Π. µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
λαµπτήρες απιοειδούς µορφής µε επικάλυψη ή σωληνωτής µορφής διαφανείς. 
 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια µονού ή διπλού γαλβανισµένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), 
ευθυγράµµου σχήµατος, µήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα µε τα προβλεπόµενα 
φωτιστικά σώµατα, καθώς και των εξαρτηµάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, 
ανοξείδωτων ή γαλβανισµένων  

• η προµήθεια του φωτιστικού σώµατος (πλήρους µε τα όργανα αφής) 

• η προµήθεια του λαµπτήρα ατµών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από 
την µελέτη 

• η συναρµολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού  

• τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώµατος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ µονόκλωνα) 
διατοµής 3x1,5 mm2 (από το ακροκιβώτιο µέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους 

 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο φωτιστικό σώµα µε τον βραχίονά του, ανάλογα µε τον τύπο και την ισχύ 
του λαµπτήρα, ως εξής: 
 

AT: 522    Ισχύος 70 W 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.20.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ιακόσια πενήντα 
          Αριθµητικώς:   250,00 
 
 

AT: 523    Ισχύος 100 W 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.20.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ιακόσια ογδόντα  
          Αριθµητικώς:   280,00 
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AT: 524    Ισχύος 150 W 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.20.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριακόσια 
          Αριθµητικώς:   300,00 
 
 

AT: 525    Ισχύος 250 W 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.20.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριακόσια είκοσι 
          Αριθµητικώς:   320,00 
 
 

AT: 526    Ισχύος 400 W 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.20.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριακόσια σαράντα 
          Αριθµητικώς:   340,00 
 
 
 
Πίλαρ οδοφωτισµού 

 
Στεγανά µεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισµού (πίλαρ), βαθµού προστασίας 
ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, µε την βάση έδρασής τους από σκυρόδεµα, σύµφωνα 
µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 ‘Υποδοµή οδοφωτισµού’’. 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του στεγανού µεταλλικού κιβωτίου (πίλαρ) µε δίριχτη 
στέγη µε περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oµβρίων, από λαµαρίνα ψυχράς 
εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισµένου εν θερµώ εσωτερικά και εξωτερικά, µετά την 
κατασκευή του, µε ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 µm), βαµµένου µε διπλή 
στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υµένα (εκάστης) 125 µm, µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για 
όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήµανσης µε τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγµατος της βάσης έδρασης του πίλαρ 

• η βάση του πίλαρ από οπλισµένο σκυρόδεµα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασµένη, ούτως 
ώστε το πίλαρ να εδράζεται σε στάθµη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, µε κεντρική 
οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

• Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 

• Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

• η στεγανή διανοµή εντός του πίλαρ µε τα όργανα διακοπής και προστασίας των 
κυκλωµάτων φωτισµού, αποτελούµενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασµένο από 
βαµµένη λαµαρίνα ή άκαυστο θερµοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα 
όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές µε τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο 
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του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισµού καθώς επίσης και για την έξοδο των 
καλωδίων προς το δίκτυο. 

• τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, 
αυτόµατους µαγνητοθερµικούς διακόπτες και ηλεκτρονόµους ισχύος τηλεχειρισµού (ανά 
κύκλωµα φωτισµού), ρελέ µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη µείωσης νυκτερινού φωτισµού (όταν προβλέπεται), 
πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεµοσειρές 
σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω µέρος του κιβωτίου). 

• η απασχόληση προσωπικού εξοπλισµού και µέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και 
τον έλεγχο λειτουργίας 

 
Τιµή ανά τεµάχιο πίλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισµού, ανάλογα µε τον αριθµό των 
αναχωρήσεων, ως εξής. 

 

AT: 527    Πίλαρ οδοφωτισµού τεσσάρων αναχωρήσεων 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο χιλιάδες πεντακόσια 
          Αριθµητικώς:   2.500,00 
 
 

AT: 528    Πίλαρ οδοφωτισµού οκτώ αναχωρήσεων 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο χιλιάδες επτακόσια πενήντα 
          Αριθµητικώς:   2.750,00 
 
 

AT: 529   Πίλαρ οδοφωτισµού είκοσι αναχωρήσεων 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρεις χιλιάδες διακόσια πενήντα 
          Αριθµητικώς:   3.250,00 

 
 

AT: 530    Πίλαρ οδοφωτισµού είκοσι πέντε αναχωρήσεων 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τρεις χιλιάδες πεντακόσια 
          Αριθµητικώς:   3.500,00  
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AT: 531    Πίλαρ οδοφωτισµού τριάντα αναχωρήσεων 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.80.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-52) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:  Τρεις χιλιάδες επτακόσια πενήντα  
          Αριθµητικώς:   3.750,00  
 
 
 
Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 

 
Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15, 
οπλισµένο µε δοµικό πλέγµα Β500C, µε τοιχώµατα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια 
έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών 
της µελέτης 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος 

• η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου φρεατίου 

• η διαµόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

• στεγανό κάλυµµα από µπακλαβωτή λαµαρίνα εδραζόµενο σε µεταλλικό πλαίσιο µέσω 
ελαστικού παρεµβύσµατος, µε διάταξη µανδάλωσης µε χρήση ειδικού εργαλείου και 
αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση 
εποξειδικής βαφής) 

• η επισήµανση του φρεατίου, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην µελέτη  
 
Τιµή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 
 

AT: 532    Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα 
 Αριθµητικώς:   60,00  

 
 

AT: 533    Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατό 
 Αριθµητικώς:   100,00  
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AT: 534    Φρεάτιο έλξης καλωδίων 120x80 cm 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.10.85.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν εβδοµήντα 
 Αριθµητικώς:   170,00  
 
 
 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
Εγκατάσταση τοπικών ρυθµιστών κυκλοφορίας  
 
Εγκατάσταση ενός τοπικού ρυθµιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας όπως αναφέρεται παρακάτω, 
οποιασδήποτε συνθέσεως (είτε µε προµήθεια του ανάδοχου, είτε χορηγουµένου από την 
Υπηρεσία), σύµφωνου µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή, µε δυνατότητα 
ένταξης σε Σύστηµα Κυκλοφοριακής ∆ιαχείρισης µε τον κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισµό, η 
δαπάνη του οποίου δεν συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Το εξωτερικό κιβώτιο εγκατάστασης του ρυθµιστή µετά της αντίστοιχης µεταλλικής βάσεως 
αυτού 

• η συναρµολόγηση του ρυθµιστή µε τον απαιτούµενο εξοπλισµό σε δοµικές µονάδες 
(πλακέτες) και βοηθητικό εξοπλισµό, για την υλοποίηση της εγκεκριµένης µελέτης   

• Η εφαρµογή του κυκλοφοριακού προγράµµατος του κόµβου στον ρυθµιστή της 
εγκατάστασης  

• η σύνταξη των σχεδίων µικτονόµησης και o προγραµµατισµός του ρυθµιστή 

• η σύνδεση και ρύθµιση των ανιχνευτών, των κοµβίων πεζών και των ηχητικών διατάξεων, 
που προβλέπονται από την κυκλοφοριακή µελέτη, η σύνδεση των καλωδίων ισχύος και 
χαµηλής τάσης του εξωτερικού δικτύου που καταλήγουν σ’ αυτόν και η εκτέλεση δοκιµών 
λειτουργίας της σηµατοδότησης του κόµβου. 

 
Τιµή ανά εγκατεστηµένο ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία.  
 

AT: 535    Εγκατάσταση ρυθµιστή «µεσαίας» χωρητικότητας έως δεκαέξι (16) 
οµάδων σηµατοδοτών χορηγούµενου από την Υπηρεσία 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.10.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτακόσια πενήντα 
 Αριθµητικώς:   750,00  
      
 

AT: 536    Εγκατάσταση ρυθµιστή «µεγάλης» χωρητικότητας έως τριάντα δύο (32) 
οµάδων σηµατοδοτών χορηγούµενου από την Υπηρεσία 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.10.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Χίλια διακόσια 
 Αριθµητικώς:   1.200,00  
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AT: 537    Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή «µεσαίας» χωρητικότητας 
εξοπλισµένου κατάλληλα µέχρι τέσσερις (4) οµάδες σηµατοδοτών και 
επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. 
βοηθ. εξοπλισµό µέχρι δεκαέξι (16) οµάδες σηµατοδοτών. 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.10.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε χιλιάδες πεντακόσια  
 Αριθµητικώς:   5.500,00  

 
 

AT: 538   Προµήθεια και εγκατάσταση ρυθµιστή «µεγάλης» χωρητικότητας 
εξοπλισµένου κατάλληλα µέχρι οκτώ (8) οµάδες σηµατοδοτών και 
επεκτάσιµος µε αντίστοιχες δοµικές µονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. 
βοηθ. εξοπλισµό µέχρι τριάντα δύο (32) οµάδες σηµατοδοτών. 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.10.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εννέα χιλιάδες 
 Αριθµητικώς:   9.000,00  
 
 
 

AT: 539    Προµήθεια και τοποθέτηση µονάδος εξόδου για τέσσερις (4) οµάδες 
σηµατοδοτών, για την επέκταση της χωρητικότητας του ρυθµιστή 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου ενός τεµαχίου 
µονάδος εξόδου µετά των σχετικών καλωδιώσεων κ.λ.π. βοηθ. εξοπλισµού για την επέκταση της 
χωρητικότητας τούτου για ρύθµιση τεσσάρων (4) επιπλέον σηµατοδοτικών οµάδων,  σύµφωνα 
µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή. 
Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα επέκτασης ρυθµιστή σε πλήρη λειτουργία.  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτακόσια 
 Αριθµητικώς:   800,00  
 
 
 

AT: 540    Μονάδα φωρατή οχηµάτων επαγωγικού βρόχου χωρητικότητας 
τεσσάρων καναλιών ανίχνευσης 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
Προµήθεια, τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση µονάδας φωρατή οχηµάτων, τύπου επαγωγικού 
βρόχου των 4 καναλιών, σε ρυθµιστή οποιουδήποτε τύπου και εκτέλεση δοκιµών λειτουργίας της 
εγκατάστασης ανίχνευσης του κόµβου, σύµφωνα µε την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική 
Προδιαγραφή. 
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Τιµή ανά εγκατεστηµένη µονάδα σε πλήρη λειτουργία.  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Επτακόσια πενήντα 
                      Αριθµητικώς:   750,00  

 
 
 
Φωτεινοί σηµατοδότες τύπου LED 
 
Φωτεινοί σηµατοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως αναφέρεται 
παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, µε γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή τύπου LED, µε τα 
εξαρτήµατα στήριξής τους στον ιστό σηµατοδότησης και κατά τα λοιπά σύµφωνων µε την 
ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική Προδιαγραφή. 
Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνεται: 

• η προµήθεια του φωτεινού σηµατοδότη µε τα εξαρτήµατα στερέωσής του ή το σύστηµα 
ανάρτησης µε το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτηµένο σηµατοδότη)  

• Οι µάσκες σήµανσης µε τα σύµβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία ενδεχόµενα 
απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)  

• τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι µανδύες προστασίας τους 

• η τοποθέτησή του σε προετοιµασµένες θέσεις (κοχλιοτοµηµένες οπές) του ιστού ή η 
ανάρτησή του σε βραχίονα 

• η προµήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του στην 
οριολωρίδα του ιστού 

• ο έλεγχος και η δοκιµή λειτουργίας του  
 
Τιµή ανά πλήρως εγκατεστηµένο σηµατοδότη  
 

AT: 541    Χαµηλός σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, διαµ. 200 mm και 
φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι). 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.20.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πεντακόσια  είκοσι 
 Αριθµητικώς:   520,00  
 
 

AT: 542    Χαµηλός σηµατοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ. 
ενδείξεων (κο-πρ). 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.20.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριακόσια ενενήντα 
 Αριθµητικώς:   390,00  
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AT: 543    Χαµηλός σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και 
φωτ. ενδείξεων (κι-κι). 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.20.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ιακόσια εβδοµήντα 
 Αριθµητικώς:   270,00  

 
 

AT: 544    Αναρτηµένος σηµατοδότης οχηµάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και 
φωτ. ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι). 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.20.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτακόσια πενήντα 
 Αριθµητικώς:   750,00  

 
 

AT: 545   Αναρτηµένος σηµατοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  
και φωτ. ενδείξεων (κι-κι). 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.20.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-105) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τετρακόσια ογδόντα 
 Αριθµητικώς:   480,00  
 
 
 
Καλώδια φωτεινής σηµατοδότησης 
 
Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης σε 
υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και 
µεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειµένου να 
περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Περιλαµβάνεται και ο τυχόν απαιτούµενος 
καθαρισµός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση που 
ήδη περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, µε χρήση νέου οδηγού εφόσον τούτο είναι 
δυνατό. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο καλωδίου. 
 

AT: 546   Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) 
πολύκλωνου, διατοµής 21Χ1,5 mm2 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.30.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά και εξήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   7,60  
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AT: 547    Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) 
µονόκλωνου, διατοµής 21Χ1,5 mm2 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.30.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Επτά και τριάντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   7,30  

 
 

AT: 548    Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου E1VV-R (ΝΥΥ) 
πολύκλωνου, διατοµής 5Χ1,5 mm2 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.30.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε και ογδόντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   5,80  

 
 

AT: 549    Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) 
µονόκλωνου, διατοµής 5Χ1,5 mm2 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.30.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε και εξήντα 
 Αριθµητικώς:   5,60  

 
 

AT: 550    Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ (L)2Y 
(ΡΕΤ), 2 έως 4 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 mm2 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.30.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα 
 Αριθµητικώς:   4,00  

 
 

AT: 551    Προµήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ(L)2Y 
(ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατοµής εκάστου αγωγού 0,6 mm2 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.30.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-48) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   5,50  
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AT: 552    Κατασκευή βρόχου ανίχνευσης εντός του ασφαλτικού οδοστρώµατος 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.35 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102) 

 
Κατασκευή επαγωγικού βρόχου ανίχνευσης της κυκλοφορίας εντός του ασφαλτικού 
οδοστρώµατος της οδού. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• η προµήθεια των ενσωµατούµενων υλικών και η διάθεση του απαιτουµένου εξοπλισµού και 
µέσων για την εκτέλεση των εργασιών, συµπεριλαµβανοµένων των µέτρων ασφαλείας για 
την προσωρινή κυκλοφοριακή ρύθµιση προστασίας του χώρου εργασίας.  

• η διάνοιξη στο οδόστρωµα αύλακος για τον σχηµατισµό του βρόχου, βάθους έως 7 cm µε 
χρήση αρµοκόφτη 

• η ενδεχοµένως απαιτούµενη διάτρηση του κρασπεδορείθρου και/είτε του τοιχώµατος του 
φρεατίου σηµατοδότησης και η προµήθεια και τοποθέτηση εύκαµπτου σωλήνα προστασίας 
καλωδίων τύπου HDPE, από το άκρο του ασφαλτικού οδοστρώµατος µέχρι το φρεάτιο 
σηµατοδότησης 

• η προµήθεια και τοποθέτηση στον αύλακα του βρόχου του αναγκαίου αριθµού σπειρών 
καλωδίου τύπου ΗΟ7V-K (ΝΥΑF), διατοµής 1,5 mm2 και η σύνδεση αυτού, εντός του 
φρεατίου, µε το καλώδιο τύπου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), (2 έως 6 ζευγών) 

• Ο εγκιβωτισµός των αγωγών των καλωδίων εντός του αύλακα των βρόχων µε κατάλληλο 
υλικό (ασφαλτοεποξειδικό) για την προστασία τους, κατά τους κανονισµούς. 

• η εν συνέχεια πλήρωση του αύλακα µέχρι της επιφάνειας του οδοστρώµατος µε πολυµερή 
αµµάσφαλτο (υλικό επούλωσης της τοµής ψυχράς εφαρµογής). 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα   
 Αριθµητικώς:   30,00    
 
 
 
Εργασίες υποδοµής φωτεινής σηµατοδότησης 

 

AT: 553    Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηµατοδότησης. 

 Ονοµαστ. διαµέτρου DN 50 mm (σπείρωµα 2’’) και πάχους 3,2 mm 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηµατοδότησης υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις 
τεχνικών µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονοµαστικής διαµέτρου (DN) και πάχους 
τοιχώµατος όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η τοποθέτηση 
και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των 
σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
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Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα 

τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ώδεκα και πενήντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   12,50 

 
 
 

AT: 554    Σιδηροσωλήνες γαλβανισµένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής 
σηµατοδότησης. 

 Ονοµαστ. διαµέτρου DN 63 mm σπείρωµα 2½’’) και πάχους 3,6 mm 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 
Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηµατοδότησης υπό το οδόστρωµα ή στις θέσεις 
τεχνικών µε γαλβανισµένους σιδηροσωλήνες µε ραφή και σπείρωµα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από 
χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέτα), ονοµαστικής διαµέτρου (DN) και πάχους 
τοιχώµατος όπως αναφέρεται παρακάτω. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, του 
γαλβανισµένου σύρµατος έλξης καλωδίων, των γαλβανισµένων ειδικών τεµαχίων, η τοποθέτηση 
και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρµατος έλξης καλωδίων, η επισήµανση των 
σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσµης σωλήνων, όπου προβλέπεται.  
 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων µε σκυρόδεµα 

τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆εκαέξι  
 Αριθµητικώς:   16,00   
 
 
 

AT: 555    Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης 
από πολυαιθυλένιο (HDPE). 

 ∆ιαµέτρου DN 63 mm 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 

καλωδίων ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 

ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 

5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα 

τµήµατα.  
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Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η 

εκτύλιξη και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, 

τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της 

σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση 

και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται. 

 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται 

ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Έξι και σαράντα λεπτά    
 Αριθµητικώς:   6,40 

 
   
 

AT: 556    Σωλήνες προστασίας υπογείων καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης 
από πολυαιθυλένιο (HDPE). 

 ∆ιαµέτρου DN 90 mm 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας υπογείων 

καλωδίων ονοµαστικής διαµέτρου όπως αναφέρεται παρακάτω, από πολυαιθυλένιο υψηλής 

πυκνότητας (HDPE), δοµηµένου τοιχώµατος, κατά ΕΛΟΤ EN 50086-1 , ΕΛΟΤ EN 50086-2-4 και 

ΕΛΟΤ EN 61386 «Συστήµατα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων», φορτίου παραµόρφωσης 

5% > 400 Ν/m, µε ενσωµατωµένη ατσαλίνα, παραδιδοµένων σε κουλούρα ή ευθύγραµµα 

τµήµατα.  

 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων, η 

εκτύλιξη και η ευθυγράµµιση δίπλα στο όρυγµα τοποθέτησης, η κοπή στα µήκη που απαιτούνται, 

τα ειδικά τεµάχια σύνδεσης (µούφες), η τοποθέτηση πλαστικής ταινίας επισήµανσης της 

σωληνογραµµής, η πρόσδεση των σωλήνων σε δέσµες (όταν προβλέπεται) και η τοποθέτηση 

και συναρµογή του σωλήνα στα φρεάτια έλξης και σύνδεσης καλωδίων που παρεµβάλλονται. 

 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγµατος και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων τιµολογούνται 

ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του Τιµολογίου. 

 

Τιµή ανά µέτρο αξονικού µήκους σωληνογραµµής  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Επτά και πενήντα λεπτά   
 Αριθµητικώς:   7,50  
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AT: 557    Προµήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.21 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-45) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό 
χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσµατος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι 
συγκολληµένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, µήκους 5 m, ενώ το άλλο 
άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολληµένο.  
 
Στην τιµή του παρόντος άρθρου δεν συµπεριλαµβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου 
για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόµενα απαιτούµενη εξυγίανση του 
επιχώµατος για την εξασφάλιση της αγωγιµότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους 
εδάφους.  

 
Τιµή ανά τεµάχιο τοποθετηµένης πλάκας γείωσης. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν είκοσι   
 Αριθµητικώς:   120,00    
 
 
 

AT: 558    Κατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης 0,40 x 0,40 cm 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.31 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο∆Ο-2548) 

 
Κατασκευή φρεατίου σηµατοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους 
τουλάχιστον 50 cm, καλυπτόµενου µε χυτοσιδηρό κάλυµµα κατηγορίας D400 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124 
για φρεάτια επί του οδοστρώµατος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδροµίου, µε διάταξη ασφάλισης, 
το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια χάραξη µε σύµβολα ‘’ΦΣ’’. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η διάνοιξη του ορύγµατος, η τοποθέτηση 
προκατασκευασµένου φρεατίου ή το κτίσιµο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρµογή του 
καλύµµατος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση 
και η συγκέντρωση και αποκοµιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό κάλυµµα αποτιµάται µε 
βάση το οικείο άρθρο του Τιµολογίου. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο φρεατίου. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα   
 Αριθµητικώς:   60,00    
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AT: 559   Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού ερµάριου µικτονόµησης και 
στέγασης γνώµονα ∆ΕΗ τύπου ΙΑ. 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.41 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-5) 

 
Προµήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, για την µικτονόµηση των καλωδίων 
ισχύος τροφοδότησης των σηµατοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού πίνακα της 
εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης και του γνώµονα της ∆ΕΗ, µε κατασκευαστικά 
χαρακτηριστικά και διαστάσεις σύµφωνα µε την προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε, και 
συγκεκριµένα: 
 
- ∆ιπλό τοίχωµα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από µαύρη λαµαρίνα και εσωτερικό 

µεταλλικό ικρίωµα για την στερέωση των οριολωρίδων.  
- Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύος πλήρως γαλβανισµένο (µετά την κατασκευή του), 

µε βαθµό προστασίας ΙΡ44 
- Θύρα µε περιµετρικά παρεµβύσµατα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας 
- Βάση έδρασης µεταλλική ή από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε την Μελέτη. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια , προσκόµιση επί τόπου, τοποθέτηση και 
στερέωση του ηλεκτρικού µεταλλικού ερµαρίου, η προµήθεια και εγκατάσταση της µεταλλικής 
βάσεως, ή η κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεµα, η βαφή του µε δύο στρώσεις 
εποξειδικής είτε ηλεκτροστατικής βαφής και η τοποθέτηση µέσα στο κιβώτιο των απαιτουµένων 
για κάθε περίπτωση εξαρτηµάτων (εσωτερικές καλωδιώσεις, εξωτερικά καλώδια παροχής και 
τροφοδότησης των σηµατοδοτών, γέφυρες γειώσεως, οριολωρίδες µικτονόµησης των καλωδίων 
σηµατοδότησης κλπ.). 
 
Οι εργασίες µικτονόµησης και σύνδεσης των καλωδίων σηµατοδοτήσεως που καταλήγουν στο 
κιβώτιο τιµολογούνται ιδιαίτερα. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο. 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τετρακόσια δεκαπέντε   
 Αριθµητικώς:   415,00    

 
 
 

AT: 560    Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της 
εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης εντός ερµαρίου τύπου ΙΑ 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.40.51 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-102) 

 
Προµήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στεγανού µεταλλικού ή πλαστικού πίνακα παροχής της 
εγκατάστασης φωτ. σηµατοδότησης προστασίας ΙΡ44, σε  ερµάριο τύπου ΙΑ. 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια του ηλεκτρικού πίνακα µετά των απαιτουµένων εξαρτηµάτων 
στερέωσης του και η εγκατάστασή του στο ερµάριο µικτονόµησης, συµπεριλαµβανοµένης της 
στερέωσής και της ηλεκτρικής σύνδεσής του.  
 
Ο πίνακας θα περιέχει ένα µικροαυτόµατο 25Α, ένα µικροαυτόµατο 16A, ένα ρευµατοδότη µε 
επαφές γείωσης, ένα διπολικό διακόπτη ράγας 40 Α, µία τηκόµενη ασφάλεια ράγας 25Α 
πορσελάνης, καθώς και στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο των καλωδίων. 
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Τιµή ανά τεµάχιο. 
 

ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατό    
 Αριθµητικώς:   100,00    

 
 
 
Ιστοί φωτεινής σηµατοδότησης 

 

AT: 561    Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηµατοδότησης 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
Τοποθέτηση απλού ιστού σηµατοδότησης από σιδηροσωλήνα ονοµ.διαµέτρου 4’’, µήκους 4,20µ. 
(χωρίς την προµήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 
α)  Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), µε τον ακόλουθο 

τρόπο: 

• Με τον εγκιβωτισµό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) µε σκυρόδεµα, ήτοι: 
- Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγµατος σε έδαφος πάσης φύσεως.  
- Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγµα, συµπεριλαµβανοµένων των αγκυρώσεών του.  
- Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεµα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον εγκιβωτισµό 

του κλωβού αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης (περιλαµβάνεται η αξία του σκυροδέµατος C12/15) 

• Εναλλακτικά, µε την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωµένου εντός του εδάφους 
σε κατακόρυφη θέση, τσιµεντοσωλήνα Ø40 cm, βάθους 1,00 m, και την εν συνεχεία 
πάκτωσή του µε άµµο µέχρι του άνω χείλους του τσιµεντοσωλήνα, καθώς και το 
σφράγισµα του σωλήνα µε δακτύλιο από σκυρόδεµα, πάχους 10 cm. Περιλαµβάνεται και 
η διάνοιξη οπής Ø10 cm στο τοίχωµα του σωλήνα για την διέλευση των καλωδίων από το 
πλησιέστερο φρεάτιο προς το εσωτερικό του ιστού.   

 
β)  Η καθαίρεση της βάσης υφιστάµενου ιστού, προκειµένης της αποξήλωσής του, η 

αποσύνδεση των καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση 
του λάκκου και των οπών  που θα δηµιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του και η 
αποκατάσταση της επιφανείας του εδάφους γύρω από τον ιστό στην προτέρα της 
κατάσταση.  

 
γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του της 

αναγκαίας οριολωρίδας µε 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την τελευταία των 
απαιτούµενων νέων καλωδίων διατοµής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός 
ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων. 

 
δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 

διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο, σε τρεις 
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών σύµφωνα µε τη 
µελέτη.  

 
ε)  Οι µεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της 

Υπηρεσίας, καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  
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Τιµή ανά ιστό σηµατοδότησης (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εξήντα    
 Αριθµητικώς:   60,00    
 
 
 

AT: 562    Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
Τοποθέτηση ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα (χωρίς την προµήθειά του), ή αποξήλωση 
αντίστοιχου υπάρχοντος 
 
Στην τιµή µονάδας, εφόσον πρόκειται περί νέου ιστού, περιλαµβάνονται: 
 
α)  Η κατασκευή της εκ σκυροδέµατος βάσεως, ήτοι: 

- Η διάνοιξη του ορύγµατος της βάσεως σε έδαφος πάσης φύσεως,   
- Η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεµα για τον εγκιβωτισµό του κλωβού αγκύρωσης 

του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, 
(περιλαµβάνεται η αξία του σκυροδέµατος C12/15). 

β)  Η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης. Σε περίπτωση αποξήλωσης του 
υπάρχοντος ιστού περιλαµβάνεται και η χρήση γερανού. Όταν δεν προβλέπεται η 
επανατοποθέτηση ιστού στην θέση αποξήλωσης περιλαµβάνεται και η αποκοπή του 
εξέχοντος τµήµατος των αγκυρίων πάκτωσης του καταργούµενου ιστού πάνω από την 
επιφάνεια του πεζοδροµίου ή του ερείσµατος της οδού.  

 
γ)  Σε περίπτωση νέου ιστού, η προµήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του ιστού 

οριολωρίδας των 21 ακροδεκτών, καθώς και η σύνδεση των απαιτούµενων νέων καλωδίων 
διατοµής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των 
υπαρχόντων καλωδίων. 

 
 δ)  Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόµενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η 

διαµόρφωση σπειρωµάτων, σε όσες απ’ αυτές τις οπές απαιτείται µε σπειροτόµο σε τρεις 
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα) για την τοποθέτηση των σηµατοδοτών σύµφωνα µε τη 
µελέτη.  

 
ε)  Οι µεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της 

Υπηρεσίας, καθώς και η αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.  
 

Τιµή ανά ιστό σηµατοδότησης (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εκατόν πενήντα    
 Αριθµητικώς:   150,00 
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AT: 563    Προµήθεια απλού ιστού σηµατοδότησης, γαλβανισµένου 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
Προµήθεια γαλβανισµένων χαλύβδινων απλών ιστών σηµατοδότησης, από σιδηροσωλήνα DN Ø 
4’’ (Ø 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και µήκους 4,20 m κατασκευασµένων σύµφωνα µε 
το πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά µε βάση το Πρότυπο  ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, 
ηλεκτροστατικά βαµµένων µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC 
free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα 
καθορισθεί από τον ΚτΕ.  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η διαµόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας µικτονόµησης των καλωδίων 
- Άνοιγµα στο κάτω τµήµα για την διέλευση των καλωδίων  
- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέµατα (τακάκια) για την ενίσχυση των 

θέσεων στήριξης των φωτ. σηµατοδοτών, σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται 
στο σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

- Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από 
σκυρόδεµα. 

 
Τιµή ανά ιστό, έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ιακόσια πενήντα   
 Αριθµητικώς:   250,00    
 
 
 

AT: 564    Προµήθεια ιστού σηµατοδότησης µε βραχίονα, γαλβανισµένου 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-101) 

 
Προµήθεια γαλβανισµένων χαλύβδινων ιστών σηµατοδότησης µε βραχίονα, κατασκευασµένων 
σύµφωνα µε το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩ∆Ε και κατά τα λοιπά σύµφωνα µε το Πρότυπο 
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, µε τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά: 
 
- Ηλεκτροστατική βαφή µε χρώµα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης, TGIC 

free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υµένα 60 µm, στην απόχρωση που θα 
καθορισθεί από τον κύριο του έργου.  

- Κορµός ιστού κολουροκωνικός µε διατοµή κανονικού εξαγώνου, Ø 225 mm στην βάση και Ø 
130 mm στην κορυφή, µήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολληµένος σε πέλµα διαστ. 
500x500 mm από έλασµα πάχους 20 mm ενισχυµένο µε 4 πτερύγια, µε προσαρµοσµένο 
στην κορυφή του ιστού σωλήνα Ø 4’’, µήκους 0,40 m. .  

- Βραχίονας κατασκευασµένος από σιδηροσωλήνα ονοµ.διαµέτρου Ø 3’’ πάχους τοιχώµατος 
4 mm, καµπύλος, µε οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (µαζί µε την χοάνη του) 2,25 
m.  

- Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέµατα (τακάκια) για την 
στερέωση των σηµατοδοτών.  

- Κλωβός αγκύρωσης ιστού µε 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας διαµέτρου 
(περιλαµβάνεται στην τιµή µονάδας). 
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Τιµή ανά ιστό, έτοιµο προς τοποθέτηση, µε τα εξαρτήµατά του. 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πεντακόσια είκοσι 
 Αριθµητικώς:   520,00   

  
 
 

AT: 565    ∆ιάνοιξη οπών σε εγκατεστηµένο ιστό σηµατοδότησης 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.20 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ-104) 

 
∆ιάνοιξη οπών σε εγκατεστηµένο ιστό σηµατοδοτήσεως, απλό ή µε βραχίονα, για την 
τοποθέτηση προσθέτου σηµατοδότη οποιουδήποτε τύπου, δηλαδή για την σήµανση επάνω στον 
ιστό των οπών, στερέωσης των στηριγµάτων του σηµατοδότη και διέλευσης των καλωδίων του 
(πέντε οπές κατά µέγιστο ανά σηµατοδότη) µε κατάλληλη καλίµπρα, για την διάνοιξη των οπών 
µε τρυπάνι και την διαµόρφωση σπειρωµάτων -σε όσες οπές απαιτείται- µε σπειροτόµο σε τρεις 
φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώµατα).  
 
Τιµή ανά τεµάχιο για 5 οπές, µε σπείρωµα σε όσες απαιτείται 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆εκαπέντε 
 Αριθµητικώς:   15,00    
 
 
 

AT: 566    Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από 
οδόστρωµα  

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.30 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269 Β) 

 
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από οδόστρωµα, χωρίς 
την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια 
λεπτοµερειών της µελέτης. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α. Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή του οδοστρώµατος από ασφαλτοσκυρόδεµα, άοπλο ή 
οπλισµένο σκυρόδεµα αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη. 

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή µέχρι βάθους 0,40 
m, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης 
και εκσκαφής και η αποκοµιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 

γ.  Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση των 
στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων. 

δ. Η πλήρωση του ορύγµατος µε σκυρόδεµα C 12/15, µέχρι στάθµης -0,10 m υπό την ερυθρά της 
οδού και στην συνέχεια η διάστρωση και συµπύκνωση θερµού ασφαλτοσκυροδέµατος για την 
πλήρη αποκατάσταση της τοµής (µε την σχετική ασφαλτική προεπάλειψη). 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. 
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Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριάντα   
 Αριθµητικώς:   30,00    
 
 
 

AT: 567    Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης υπό το 
πεζοδρόµιο  

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.50.40 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ-2269 Α) 

 
Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηµατοδότησης κάτω από πεζοδρόµια, 
νησίδες, πλατείες, κλπ χωρίς την προµήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των 
καλωδίων, σύµφωνα µε τα σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

α.  Η ευθύγραµµη και συνεχής τοµή είτε µε εκσκαφή χάνδακα στο έρεισµα της οδού, είτε -σε 
περίπτωση επιστρωµένου πεζοδροµίου- αποκλειστικά µε χρήση ασφαλτοκόπτη των 
υπαρχουσών πλακοστρώσεων ή δαπέδων από άοπλο ή οπλισµένο σκυρόδεµα. 

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόµενου τµήµατος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή µέχρι βάθους 0,30 
m, µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των προϊόντων καθαίρεσης 
και εκσκαφής και η αποκοµιδή τους προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση 

γ.  Η πλήρωση µε άµµο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθµισµένο υλικό και η συµπύκνωση των 
στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισµού των σωληνώσεων. 

δ. Η πλήρωση της τοµής, µετά την τοποθέτηση των σωλήνων, µε σκυρόδεµα C 12/15, στην δε 
περίπτωση τοµής σε πλακόστρωση, πλήρωση µέχρι στάθµης -0,02 m υπό την τελική 
επιφάνεια και στην συνέχεια επίστρωση πάχους 2 cm µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg λευκού 
τσιµέντου µε χάραξη αρµών για την προσοµοίωση µε την υπάρχουσα πλακόστρωση. 

 
Στην τιµή περιλαµβάνονται ανηγµένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από υπάρχοντα 
υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως κατασκευασµένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πενήντα   
 Αριθµητικώς:   50,00    
 

 
 
∆ιάφορα φωτεινής σηµατοδότησης 
 

AT: 568    Προµήθεια και τοποθέτηση κοµβίου πεζών  
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.75.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104) 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κοµβίου πεζών, σύµφωνα µε τη τεχνική 
προδιαγραφή ΦΣ-29, συµπεριλαµβανοµένων όλων των απαιτουµένων εργασιών και 
µικροϋλικών και της πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κοµβίου. 
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Τιµή ανά τεµάχιο  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν εβδοµήντα   
 Αριθµητικώς:   170,00    
 
 
 
Κινητές µονάδες εργοταξιακής σήµανσης 
 

AT: 569    Ρυµουλκούµενη µονάδα σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων 
διαστάσεων 2,55 x 1,70 m 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.90.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 108) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και θέση σε λειτουργία κινητής µονάδας σήµανσης οδικών 
έργων διαστάσεων 2,55x1,70 m αποτελούµενης από συρόµενο φορείο (trailer) και 
αναδιπλούµενη ανωδοµή στήριξης του συστήµατος επισηµάνσεως, µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
α. Εξοπλισµός φορείου: 

• Περιµετρική ζέµπρα πλάτους 30 cm µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II  

• Πινακίδα Κ20 πλευράς 0,90 m µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II.  

• Κοτσαδόρος µεταβαλόµενου ύψους 

• Φώτα πορείας, φλας και στοπ συνδεόµενα µε το ηλεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου 

• Μηχανικό χειρόφρενο και στους δύο τροχούς και σύστηµα πτυσσόµενων στηριγµάτων για 
την εξασφάλιση πλήρους ευστάθειας της µονάδας, όταν αποσυνδέεται από το όχηµα που 
την µεταφέρει. 

• Μεταλλικό κιβώτιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα, εγκατεστηµένο στο εµπρός µέρος του 
φορείου, το οποίο περιέχει την ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου και χώρο για τοποθέτηση 
µπαταρίας 180 Ah / 12V - 24V 

β. Εξοπλισµός ανωδοµής φορείου: 

• Περιµετρική ζέµπρα πλάτους 30 cm µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II  

• Πινακίδα Ρ52, D = 0,90 m, µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II, ρυθµιζόµενη µηχανικά στις 
θέσεις "πορεία δεξιά: �’’ και ‘’πορεία αριστερά: "  

• ∆ύο αναλάµποντες φανοί κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, Φ 340 mm, µε λυχνίες αλογόνου (Ξένον) 
12-24V / 50W µε συχνότητα αναλαµπών 50 Hz. 

• Ηλεκτρονική διάταξη µείωσης της εντάσεως των αναλαµπών τη νύχτα, συνδεδεµένη µε 
φωτοκύτταρο. 

• Πλαίσιο κατακορύφωσης των πινακίδων ενδεικτικών διαστάσεων 2,55 x 1,70 (ΥxΠ)  

• Ο σκελετός του φορείου και της ανωδοµής (από κοιλοδοκό) και τα λοιπά εξαρτήµατα 
σύνδεσης/στερέωςσης θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ, οι δε συνδέσεις των πινακίδων και 
των άλλων εξαρτηµάτων θα πραγµατοποιούνται µε λυόµενους µεταλλικούς συνδέσµους (όχι 
συγκολλητούς). 

Στην τιµή περιλαµβάνεται η αγορά των συσσωρευτών και η δαπάνη για την επαναφόρτιση ή/και 
αντικατάσταση τους, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της µονάδας καθ’ όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
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Τιµή ανά πλήρη κινητή µονάδα σήµανσης (τεµ) ως άνω.  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Πέντε χιλιάδες   
 Αριθµητικώς:   5.000,00    
 
 
 

AT: 570    Ρυµουλκούµενη µονάδα σήµανσης εργοταξίου οδικών έργων  
διαστάσεων 3,70 x 2,20 m 

  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.90.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 108) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και θέση σε λειτουργία κινητής µονάδας σήµανσης οδικών 
έργων διαστάσεων 3,70x2,20 m αποτελούµενης από συρόµενο φορείο (trailer) και 
αναδιπλούµενη ανωδοµή στήριξης του συστήµατος επισηµάνσεως, µε τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 
α. Εξοπλισµός φορείου: 

• Περιµετρική ζέµπρα πλάτους 40 cm µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II.  

• Πινακίδα Ρ52, D = 1,50 m, µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II, ρυθµιζόµενη µηχανικά στις 
θέσεις "πορεία δεξιά: �’’ και ‘’πορεία αριστερά: "  

• Κοτσαδόρος µεταβαλόµενου ύψους 

• Φώτα πορείας, φλας και στοπ συνδεόµενα µε το ηλεκτρικό σύστηµα του αυτοκινήτου 

• Μηχανικό χειρόφρενο και στους δύο τροχούς και σύστηµα πτυσσόµενων στηριγµάτων για 
την εξασφάλιση πλήρους ευστάθειας της µονάδας, όταν αποσυνδέεται από το όχηµα που 
την µεταφέρει. 

• Μεταλλικό κιβώτιο από γαλβανισµένη λαµαρίνα, εγκατεστηµένο στο εµπρός µέρος του 
φορείου, το οποίο περιέχει την ηλεκτρονική συσκευή ελέγχου και χώρο για τοποθέτηση 
µπαταρίας 180 Ah / 12V - 24V ή µετασχηµατιστή 220/24V (για την περίπτωση σύνδεσης της 
µονάδας µε το ηλεκτρικό δίκτυο). 

β. Εξοπλισµός ανωδοµής φορείου: 

• Περιµετρική ζέµπρα, πλάτους 40 cm, µε αντανακλαστικό υλικό τύπου II. 

• ∆ύο αναλάµποντες φανοί, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, Φ 340 mm, µε λυχνίες αλογόνου (Ξένον) 
12-24V / 50W µε συχνότητα αναλαµπών 50 Hz. 

• Αναλάµποντες µε σταθερό ρυθµό φανοί, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352: 17 τεµ Φ250 ή 23 τεµ Φ230, 
µε λυχνίες 12V/20W, τοποθετηµένοι έτσι ώστε να σχηµατίζουν δύο διαφορετικά βέλη 
υπόδειξης κατεύθυνσης της κυκλοφορίας. 

• Ηλεκτρονική διάταξη µείωσης της εντάσεως των αναλαµπών τη νύχτα, συνδεδεµένη µε 
φωτοκύτταρο. 

• Πλαίσιο στήριξης των πινακίδων ενδεικτικών διαστάσεων 3.70 x 2.20 (ΥxΠ) σε όρθια θέση 
O σκελετός του φορείου και της ανωδοµής (από κοιλοδοκό) και τα λοιπά εξαρτήµατα 
σύνδεσης/στερέωςσης θα είναι γαλβανισµένες εν θερµώ, οι δε συνδέσεις των πινακίδων και των 
άλλων εξαρτηµάτων θα πραγµατοποιούνται µε λυόµενους µεταλλικούς συνδέσµους (όχι 
συγκολλητούς). 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αγορά των συσσωρευτών και η δαπάνη για την επαναφόρτιση ή/και 
αντικατάσταση τους, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της µονάδας καθ’ όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
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Τιµή ανά πλήρη κινητή µονάδα σήµανσης (τεµ) ως άνω.  
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Οκτώ χιλιάδες   
 Αριθµητικώς:   8.000,00    

 
 
 

AT: 571    Κινητή µονάδα φωτεινής σηµατοδότησης 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 60.20.90.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 108) 

 
Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και θέση σε λειτουργία κινητής µονάδας φωτεινής 
σηµατοδότησης, κατάλληλης για την ρύθµιση της κυκλοφορίας κατά µια διεύθυνση, χωρίς 
ενσύρµατες συνδέσεις, αποτελούµενη από: 

• ∆ύο σηµατοδότες 4 πεδίων Φ 210 mm µε ενσωµατωµένη µονάδα ελέγχου 

• ∆ύο φορεία µε κιβώτια συσσωρευτών και δύο ορθοστάτες 

• ∆ύο συσσωρευτές 180 Ah/12V  
Το σύστηµα θα διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

• ∆υνατότητα επιλεκτικής αυξήσεως της διαρκείας του ΠΡΑΣΙΝΟΥ προς την µία κατεύθυνση 

• Αυτόνοµη λειτουργία σηµατοδοτών µε ενσωµατωµένο πρόγραµµα, χωρίς ασύρµατες ζεύξεις 

• ∆υνατότητα αυτόµατης µετάπτωσης σε αναλάµπον ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ σε περίπτωση βλάβης της 
λυχνίας του ΚΟΚΚΙΝΟΥ  

• Μνήµη EPROM µε καταχωρηµένα τουλάχιστον 30 έτοιµα προγράµµατα ρυθµίσεως 
κυκλοφορίας οδικών τµηµάτων µήκους από 50 έως 600 m. 

• ∆υνατότητα εγγραφής/µεταβολής/διαγραφής προγραµµάτων καθώς και συγχρονισµού των 
λειτουργιών από τον χρήστη µε απλό και εύχρηστο τρόπο (user friendly interface) 

• Ηλεκτρονική µονάδα εξ ολοκλήρου ψηφιακής τεχνολογίας, ελάχιστης κατανάλωσης 
ρεύµατος και υψηλής στάθµης ασφαλείας σε οποιαδήποτε επέµβαση.  

• Αυτόµατη µείωση της φωτεινότητας των σηµατοδοτών κατά την διάρκεια της νύκτας  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αγορά των συσσωρευτών και η δαπάνη για την επαναφόρτιση ή/και 
αντικατάσταση τους, ώστε να εξασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία της µονάδας καθ’ όλη την 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών. 
 
Τιµή ανά πλήρη κινητή µονάδα σηµατοδότησης (τεµ) ως άνω.  
 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:   Τρεις χιλιάδες πεντακόσια 
  Αριθµητικώς:   3.500,00  
 

 

 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  
Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισµού 
 
Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων χαλύβδινων ιστών φωτισµού, µε ή χωρίς βραχίονες και 
φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 
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• η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού 
(πλακοστρώσεις, σκυροδέµατα, τσιµεντοκονιάµατα κλπ.) 

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  

• η αφαίρεση ιστού από τη βάση του µε τον εξοπλισµό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των 
βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού 
και η επιµελής µόνωσή τους. 

• η φόρτωση, µεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόµενο 
χώρο. 

• η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της µορφή.  

• η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της 
Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
 

AT: 572    Αφαίρεση και µεταφορά ιστού ύψους µέχρι 14,00 m 
  Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.01.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδοµήντα 
 Αριθµητικώς:   70,00    

 
 

AT: 573    Αφαίρεση και µεταφορά ιστού ύψους από 14,01 m µέχρι 20,00 m Άρθρο 
ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.01.02 

                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα 
 Αριθµητικώς:   90,00  

 
 
 

Αφαίρεση και αποµάκρυνση τσιµεντοϊστού φωτισµού 
 

Εργασία αφαίρεσης εγκατεστηµένων ιστών φωτισµού, από οπλισµένο ή προεντεταµένο 
σκυρόδεµα, µε ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
 

• η προσκόµιση και αποκόµιση του απαιτουµένου εξοπλισµού και µέσων για την εκτέλεση των 
εργασιών 

• η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο.  
 

• η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των 
φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. 

• η αποξήλωση του παραµένοντος τµήµατος του ιστού σε στάθµη -5cm από την επιφάνεια του 
πεζοδροµίου, και η πλήρωση της οπής µε τσιµεντοκονία, µέχρι την στάθµη του υπάρχοντος 
πεζοδροµίου. 

• η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού 
και η επιµελής µόνωσή τους. 

• Φορτοεκφόρτωση και µεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας 
ή στην προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
 

AT: 574    Αφαίρεση και αποµάκρυνση ιστού ύψους µέχρι 12 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.02.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Εβδοµήντα 
 Αριθµητικώς:   75,00  

 
 

AT: 575    Αφαίρεση και αποµάκρυνση ιστού ύψους από 14 m µέχρι 20 m 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.02.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 100) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 
 Αριθµητικώς:   95,00  

 
 
 

Αφαίρεση φωτιστικών σωµάτων 
 

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωµάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία 
περιλαµβάνει: 
 

• Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιµελή µόνωσή τους ή την 
επανασύνδεσή τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και επόµενων Φ/Σ.  

• Την αφαίρεση του Φ/Σ µε όλο τον εξοπλισµό του (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο 
κλπ.) 

• Την µεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόµενη θέση 
επανατοποθέτησης. 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισµού και των µέσων 

που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.)  
 

AT: 576    Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστηµένου ιστού 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.03.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι επτά και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   27,50  

 
 
 

Αφαίρεση βραχιόνων  
 

Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωµάτων οποιουδήποτε τύπου και 
διαστάσεων από ιστό φωτισµού, οποία περιλαµβάνει: 

• Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώµατα (Φ/Σ) και την επιµελή µόνωσή 
τους ή την επανασύνδεσή τους για να µην διακοπεί η λειτουργία των προηγουµένων και 
επόµενων Φ/Σ.  
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• Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρµολόγηση των 
Φ/Σ µε όλο τον εξοπλισµό τους (λυχνία, στάρτερ, µπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) 

• Την µεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην 
προβλεπόµενη θέση επανατοποθέτησης. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) ως άνω : 
 

AT: 577    Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετηµένο ιστό µε ή χωρίς τα φωτιστικά 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.04.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι 
 Αριθµητικώς:   20,00  

 
 

AT: 578    Αφαίρεση βραχίονα από ιστό που βρίσκεται στο έδαφος µε ή χωρίς τα 
φωτιστικά 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.04.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆έκα 
 Αριθµητικώς:   10,00  

 
 
 

Καθαρισµός φωτιστικών σωµάτων ατµών Na 
 
Εργασία καθαρισµού φωτιστικού σώµατος (Φ/Σ) ατµών Νατρίου οποιουδήποτε τύπου, 
εγκατεστηµένου σε ιστό, τοιχίο, κ.λ.π., η οποία που περιλαµβάνει:  
 

• Την διακοπή της ηλεκτρικής παροχής από το ακροκιβώτιο και το πίλαρ διανοµής  

• Την προσέγγιση του Φ/Σ µε γερανό, ικρίωµα η άλλο ασφαλές µέσο  

• Τον στεγνό καθαρισµό του κελύφους (µέσα-έξω), της λυχνιολαβής και των λοιπών 
εξαρτηµάτων µε πινέλο 

• Την αφαίρεση του διαφανούς κώδωνα του λαµπτήρα και των ανταυγαστήρων και τον  
επιµελή καθαρισµό τους µε απορρυπαντικά ή λοιπά χηµικά, συµβατά µε τα υλικά 
κατασκευής των εξαρτηµάτων του Φ/Σ (που δεν αλλοιώνουν τις φυσικές και χηµικές ιδιότητές 
τους) και το στέγνωµά τους µε µαλακό ύφασµα, επί του ιστού ή στο συνεργείο του Αναδόχου 

• Tην επανασυναρµολόγηση του Φ/Σ και την επανασύνδεση της ηλεκτρικής παροχής  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)  
 

AT: 579    Καθαρισµός Φ/Σ εγκατεστηµένου σε ύψος µέχρι 8,0 m από το δάπεδο 
εργασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.10.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι 
 Αριθµητικώς:   20,00  
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AT: 580    Καθαρισµός Φ/Σ εγκατεστηµένου σε ύψος άνω των 8,0 m από το δάπεδο 
εργασίας 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.10.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Είκοσι πέντε 
 Αριθµητικώς:   25,00  

 
 
 

Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισµού επί τόπου του έργου 
 
Ανακαίνιση βαφής χαλύβδινων ιστών φωτισµού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου 
του έργου. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 

• Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση 
των εργασιών 

• Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου των απαιτουµένων υλικών καθαρισµού και βαφής.  

• Η αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής 

• Η αφαίρεση επικολληµένων αφισών και η απόξεση των παλαιών χρωµάτων µε 
συρµατόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή µεταλλοβολή 

• Η αποκατάσταση φθορών του υφισταµένου γαλβανίσµατος µε υλικό ψυχρού γαλβανίσµατος  

• Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) 

• Η εφαρµογή τελικής βαφής µε χρώµα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV 
ακτινοβολία, µε συνολικό πάχος ξηρού υµένα τουλάχιστον 120 µm 

• H  επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού  
 
Τιµή ανά ιστό (τεµ) 
 

AT: 581    Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται  
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.15.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7791) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα πέντε 
 Αριθµητικώς:   95,00 

 
 

AT: 582    Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους από 14 m µέχρι 20 m, στην θέση που 
βρίσκεται 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.15.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7791) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν είκοσι 
 Αριθµητικώς:   120,00  
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AT: 583    Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους µέχρι 12 m, µε κατάκλιση και επαναφορά 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.15.11 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7791) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν δεκαπέντε 
 Αριθµητικώς:   115,00  

 
 

AT: 584    Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους από 14 m µέχρι 20 m, µε κατάκλιση και 
επαναφορά 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.15.12 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7791) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν σαράντα 
 Αριθµητικώς:   140,00  
 
 
Αντικατάσταση λαµπτήρων ατµού Νατρίου υψηλής πίεσης 
 
Προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση λαµπτήρα ατµών νατρίου υψηλής πίεσης. 
Στην τιµή µονάδα περιλαµβάνονται: 

• Η προµήθεια του λαµπτήρα 

• Η χρήση καδοφόρου µηχανήµατος  

• Η εκτέλεση δοκιµών για την διαπίστωση της οµαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώµατος 
 
Τιµή ανά λαµπτήρα (τεµ) 
 

AT: 585    Ισχύος 70W 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.26.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆εκαεννέα και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   19,50  

 
 

AT: 586   Ισχύος 150W 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.26.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι έξι και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   26,50  

 
 

AT: 587    Ισχύος 250W 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.26.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριάντα και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   30,50  
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AT: 588    Ισχύος 400W 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.26.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριάντα έξι και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   36,50  

 
 
 

Προβολείς οδοφωτισµού, ασύµµετρης δέσµης, για λαµπτήρες ατµών Νατρίου υψηλής 
πίεσης  
 
Προµήθεια, προσκόµιση και εγκατάσταση ή αντικατάσταση, προβολέα οδοφωτισµού ασύµµετρης 
δέσµης, προστασίας τουλάχιστον IP55, κατάλληλου για λαµπτήρες ατµών νατρίου υψηλής πίεσης, 
χωρίς την λυχνία,  µε όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την στήριξή του.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 

AT: 589    Ισχύος 250W / 400 W 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.30.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 103) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τριακόσια πενήντα 
 Αριθµητικώς:   350,00  
 
 
 
Αντικατάσταση οργάνων σε πίλαρ φωτισµού 
 
Προµήθεια, προσκόµιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτηµάτων ακροκιβωτίων ιστών και 
πίλαρς φωτισµού.  Περιλαµβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταµένων ακροκιβωτίων και 
πίλαρς µε χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτηµάτων που παρουσιάζουν προβλήµατα και η 
αντικατάστασή τους µε νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. 
 
Τιµή ανά επί µέρους εξάρτηµα που αντικαθίσταται, ως εξής: 
 

AT: 590    Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πίλαρ φωτισµού 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 54) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα 
 Αριθµητικώς:   4,00  
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AT: 591    Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισµού 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε 
 Αριθµητικώς:   5,00  

 
 

AT: 592    Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι πέντε 
         Αριθµητικώς:   25,00  

 
 

AT: 593    Αντικατάσταση µικροαυτοµάτων ράγας (αυτοµάτων ασφαλειών) 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Είκοσι 
 Αριθµητικώς:   20,00  

 
 

AT: 594    Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.05 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα 
 Αριθµητικώς:   4,00  

 
 

AT: 595    Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.06 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 104) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   ∆ύο και σαράντα λεπτά  
 Αριθµητικώς:   2,40  
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AT: 596  Αντικατάσταση ράγας ηλεκτρικού πίνακα 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.07 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο πλήρως αντικατεστηµένης ράγας ηλεκτρικού πίνακα 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆έκα 
 Αριθµητικώς:   10,00  
 

 

AT: 597    Αντικατάσταση ηλεκτρονόµων φορτίου 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.08 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πενήντα 
 Αριθµητικώς:   50,00  

 
 

AT: 598    Αντικατάσταση φωτοκυττάρου 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.35.09 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 55) 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ)   
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Σαράντα 
 Αριθµητικώς:   40,00  

 
 
 

AT: 599   Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλαρς) 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.36 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 7791) 

 
Ανακαίνιση της βαφής υπαίθριου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλαρ), οποιουδήποτε είδους 
και διαστάσεων. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η προετοιµασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολληµένων αφισών, την 
απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωµάτων και καθαρισµό όλων των επιφανειών µε 
κατάλληλα µέσα µέχρι βαθµού SA 2½ κατά ISO 8501-1 και στοκάρισµα όπου απαιτείται. 

• Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος 
του πίλαρ και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή 
µηχανισµού µανδάλωσης, κλπ). 

• Η εφαρµογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώµατος (rust primer) και διπλής 
στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υµένα 120 µm  
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Τιµή ανά πίλαρ (τεµ)  
 

ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εκατόν δέκα 
  Αριθµητικώς:   110,00  

 
 
 

AT: 600    Επισκευή του κυρίως σώµατος πίλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και 
αντικατάσταση της θύρας 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.37 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 52) 

 
Επισκευή του κυρίως σώµατος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισµού (πίλαρ), 
οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η αφαίρεση επικολληµένων αφισών και ο καθαρισµός όλων των επιφανειών   

• Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραµόρφωσης από κτύπηµα κλπ του κυρίως σώµατος 
του πίλλαρ 

• Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή µεντεσέδων, επισκευή 
µηχανισµού µανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της µε νέα. 

• Την προµήθεια, µεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας 
 
Τιµή ανά πίλλαρ (τεµ)  

 
ΕΥΡΩ  Ολογράφως:    Εξήντα 
  Αριθµητικώς:   60,00  

 
 
 

Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονοµ. τάσης  300/500V µε µόνωση από µανδύα PVC 
 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) 
καλωδίων ονοµαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (µονόκλωνος αγωγός) H05VV-R 
(πολύκλωνος αγωγός), µε χάλκινους αγωγούς µε µόνωση και µανδύα από PVC, 
περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου   
 

AT: 601    διατοµής 3 x 1,5 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.40.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆ύο και τριάντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   2,30  
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AT: 602    διατοµής 3 x 2,5 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.40.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Τέσσερα και δέκα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   4,10  

 
 

AT: 603   διατοµής 4 x 1,5 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.40.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 46) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆ύο και ογδόντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   2,80  

 
 
 

Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονοµ. τάσης 600/1000 V µε µόνωση από µανδύα PVC 
 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε 
οχετό, σε φορέα, σε µονωτήρες, µέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου µε χάλκινους αγωγούς και 
µόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονοµαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U 
(µονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού 
τοµέα), περιλαµβανοµένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 
µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) καλωδίου   
 

AT: 604    διατοµής 3 x 1,5 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆ύο και ενενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   2,90  

 
 

AT: 605    διατοµής 3 x 2,5 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τέσσερα και εξήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   4,60  
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AT: 606    διατοµής 4 x 1,5 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τρία και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   3,50  

 
 

AT: 607    διατοµής 4 x 10 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.41.04 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    ∆ώδεκα και πενήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   12,50  

 
 
 

Αγωγοί γυµνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι 
 
Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση γυµνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, 
περιλαµβανοµένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήµανσης (ειδικά στηρίγµατα, 
ακροδέκτες, πέδιλα, µούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σηµάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και 
των µετρήσεων και ελέγχων. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) γυµνού χάλκινου αγωγού  
 

AT: 608   διατοµής 6 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.48.01 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τρία και δέκα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   3,10  

 
 

AT: 609    διατοµής 10 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.48.02 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τρία και σαράντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   3,40  

 
 

AT: 610    διατοµής 25 mm² 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.10.48.03 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 45) 

 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πέντε και εβδοµήντα λεπτά 
 Αριθµητικώς:   5,70  
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

AT: 611   Αντικατάσταση εξωτερικού περιβλήµατος (χιτωνίου) ερµαρίου 
µικτονόµησης τύπου ΙΑ 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.20.10 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 5) 

 
Αντικατάσταση του εξωτερικού περιβλήµατος (χιτωνίου) ερµαρίου µικτονόµησης τύπου ΙΑ 
οποιασδήποτε χρήσεως που καταστράφηκε από πρόσκρουση ή άλλη αιτία. Περιλαµβάνεται η 
προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του νέου περιβλήµατος, η αφαίρεση του υπάρχοντος και η 
εγκατάσταση του νέου, καθώς και οι απαιτούµενες για τον σκοπό αυτό αποσυνδέσεις και  
επανασυνδέσεις των οργάνων των κιβωτίου. Περιλαµβάνεται επίσης η περισυλλογή και 
αποµάκρυνση του αποξηλωθέντος παλαιού περιβλήµατος.  
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Τριακόσια 

Αριθµητικώς:   300,00    
 
 

AT: 612    Αποκατάσταση στρέβλωσης απλού ιστού σηµατοδότησης 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.20.20 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΟΙΚ 2122) 

 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η αποσύνθεση του πεζοδροµίου και της βάσης πάκτωσης του ιστού µε χρήση πιστολέτου 
πεπιεσµένου αέρα ή άλλων κρουστικών εργαλείων. 

• Η ευθυγράµµιση (ίσιωµα) του ιστού µε χρήση φορητής καλίµπρας 

• Η κατακορύφωσή του στο όρυγµα και η πάκτωσή του µε σκυρόδεµα κατηγορίας C12/15 

• Η αποκατάσταση της επιφανείας γύρω από τον ιστό στην προτέρα της κατάσταση 
(αποκατάσταση πλακόστρωσης, στρώσης από σκυρόδεµα κλπ) 

• Η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισµού και µέσων καθώς και η ενσωµάτωση των υλικών 
που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Πενήντα 

Αριθµητικώς:   50,00    
 
 
 

AT: 613    Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίου τύπου E ή J1VV-R ή U 
21x1,5 mm2 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.20.30 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

 
Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας καλωδίου E ή J1VV-R ή U (ΝΥΥ) 21x1,5 από θερµο-
συστελλόµενο υλικό για τη σύνδεση υπογείων καλωδίων σηµατοδότησης. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
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• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των απαιτουµένων 
µικροϋλικών συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα 
για τα καλώδια υψηλής, ταινίες κλπ.) 

• Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 

• Η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή 

• Η δοκιµή καλής λειτουργίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:   Ενενήντα 

Αριθµητικώς:   90,00    
 

 
 

AT: 614    Προµήθεια και τοποθέτηση µούφας καλωδίων τηλεχειρισµού 
 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.20.40 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 102) 

 
Προµήθεια και εγκατάσταση µούφας από θερµοσυστελόµενο υλικό για την σύνδεση υπογείων 
καλωδίων τηλεχειρισµού. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η απασχόληση του προσωπικού και µέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 

• H προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου του ελαστικού µανδύα και των απαιτουµένων 
µικροϋλικών συνδέσεως (συνδετήρες για τα τηλεφωνικά καλώδια, ειδικά σωληνάκια χάλκινα 
για τα καλώδια υψηλής, ταινίες κλπ.) 

• Η ανάπτυξη και σύνδεση των καλωδίων µε τους συνδετήρες ή τα σωληνάκια 

• Η θέρµανση µε φλόγιστρο για τη θερµοσυστολή 

• Η δοκιµή καλής λειτουργίας. 
 

Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εβδοµήντα 

Αριθµητικώς:   70,00    
 
 
 

AT: 615    Προµήθεια και τοποθέτηση ή αντικατάσταση βάσης ρυθµιστή 
σηµατοδότησης 

 Άρθρο ΝΕΤ ΗΛΜ 62.20.50 
                            (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 101) 

 
Τοποθέτηση ή αντικατάσταση βάσης ρυθµιστή σηµατοδότησης οποιωνδήποτε διαστάσεων. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• Η καθαίρεση της υπάρχουσας βάσης (στην περίπτωση αντικατάστασης) µε χρήση 
εργαλείων πεπιεσµένου αέρα 

• Η εκσκαφή ορύγµατος για την τοποθέτηση της νέας βάσης 

• Η προµήθεια και προσκόµιση επί τόπου νέας µεταλλικής βάσης προ βαµένης µε διπλή 
αντισκωριακή επίστρωση και τελική εποξειδική βαφή ή βαφή φούρνου χρώµατος γκρι. 

• Η εγκατάσταση της νέας βάσης στη θέση της παλαιάς 

• Η αποκατάσταση της περιβάλλουσας τη βάση επιφάνειας στην προτέρα της κατάσταση 
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• Η συλλογή και αποκοµιδή των πλεοναζόντων υλικών εκσκαφής σε θέσεις επιτρεπόµενες 
από τις Αρχές. 

 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ Ολογράφως:    Εκατόν εξήντα πέντε 

Αριθµητικώς:   165,00    
 


		2019-06-27T09:30:37+0300




