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Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χανδρά, Δήμου Ορεστιάδας Σελ: 2/32 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 
Με την εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) του Υπουργείου Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων γίνεται αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα 
(59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ-ΕΤΕΠ) λόγω της ανάγκης επικαιροποίησής 
τους και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών επικαιροποιησής τους, ισχύουν οι πενήντα 
εννέα (59) αντίστοιχες Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) με 
επικαιροποιημένο περιεχόμενο σε αντικατάσταση κάποιων από τις παρακάτω.   

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι ΕΤΕΠ που έχουν αντικατασταθεί με τις αντίστοιχες 
ΠΕΤΕΠ σύμφωνα με  την εγκύκλιο 17/2016 (αρ. πρωτ. ΔΚΠ/οικ/1322/7-9-2016) του 
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθώς και η αρίθμηση τους στα 
παραρτήματα. 

Α/Α 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 

– ΕΤΕΠ) 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση 

στα 

Παραρτήματα 

1 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2009, 

Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-01-00, Παραγωγή και 

Μεταφορά Σκυροδέματος  

Α1 

2 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2009, 

Συντήρηση του σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-03-00, Συντήρηση του 

σκυροδέματος 

Α2 

3 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2009, 

Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής 

σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-01-04-00, Συγκροτήματα 

παραγωγής σκυροδέματος  

Α3 

4 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2009, 

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος 

ΠΕΤΕΠ 01-02-01-00, Χαλύβδινοι 

οπλισμοί σκυροδέματος  

Α4 

5 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2009, 

Ικριώματα 
ΠΕΤΕΠ 01-03-00-00, Ικριώματα Α5 

6 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-02-01-00:2009, Γενικές 

εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων 
ΠΕΤΕΠ 02-02-01-00, Γενικές εκσκαφές  Α6 

7 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-01-00:2009,  

Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα 

προϊόντα εκσκαφών ή           δανειοθαλάμων 

ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00, Κατασκευή 

επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών ή           δανειοθαλάμων 

Α7 

8 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-02-07-03-00:2009, 

Μεταβατικά επιχώματα 

ΠΕΤΕΠ 02-07-03-00, Μεταβατικά 

επιχώματα 

Α8 

9 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00:2009, Τοίχοι 

από οπτόπλινθους 
ΠΕΤΕΠ 03-02-02-00, Οπτοπλινθοδομές  Α9 

10 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-01-01:2009, 

Στεγανοποίηση δωμάτων και στεγών με 

ασφαλτικές μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 03-06-01-01, Στεγανώσεις  

Δωμάτων - Στεγών με ασφαλτικές 

μεμβράνες  

Α10 

11 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-01:2009, 

Θερμομονώσεις δωμάτων 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-01, Θερμομονώσεις 

δωμάτων 

Α11 

12 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-02:2009, 

Θερμομονώσεις εξωτερικών τοίχων 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-02, Θερμομονώσεις 

εξωτερικών τοίχων  

Α12 

13 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-03:2009, 

Θερμομονώσεις κεραμοσκεπών στεγών 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-03, Θερμομονώσεις 

κεραμοσκεπών στεγών  

Α13 

14 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-06-02-04:2009, 

Συστήματα μόνωσης εξωτερικού κελύφους 

κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη και 

ΠΕΤΕΠ 03-06-02-04, Συστήματα 

μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με 

διογκωμένη πολυστερίνη και λεπτά 

Α14 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A1-petep-01-01-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A2-petep-01-01-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A3-petep-01-01-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A4-petep-01-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A5-petep-01-03-00-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A6-petep-02-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A7-petep-02-07-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A8-petep-02-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A8-petep-02-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A9-petep-03-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A10-petep-03-06-01-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A11-petep-03-06-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A11-petep-03-06-02-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A12-petep-03-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A12-petep-03-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A13-petep-03-06-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A13-petep-03-06-02-03.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A14-petep-03-06-02-04.pdf
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Τιμολόγιο Μελέτης 

Α/Α 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 

– ΕΤΕΠ) 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση 

στα 

Παραρτήματα 

λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα  

15 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-03-00:2009, 

Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους 

ΠΕΤΕΠ 03-07-03-00, Επιστρώσεις με 

φυσικούς λίθους  

Α15 

16 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-07-04-00:2009, 

Επένδυση τοίχων με πλάκες μαρμάρου, 

γρανίτη και φυσικών λίθων 

ΠΕΤΕΠ 03-07-04-00, Επένδυση τοίχων 

με φυσικές πλάκες (μάρμαρα,γρανίτες)  

Α16 

17 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-08-04-00:2009, 

Κουφώματα από συνθετικά υλικά 

ΠΕΤΕΠ 03-08-04-00, Κουφώματα από 

συνθετικά υλικά 

Α17 

18 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-04-03-02:2009, 

Υδραυλικοί Υποδοχείς Ατόμων με Μειωμένη 

Κινητικότητα(ΑΜΚ) 

ΠΕΤΕΠ 04-04-03-02, Υδραυλικοί 

Υποδοχείς Ατόμων με Αναπηρία  

Α18 

19 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-01-00:2009, 

Συλλεκτήριο σύστημα συστημάτων 

αντικεραυνικής προστασίας 

ΠΕΤΕΠ 04-50-01-00, Σύστημα Σύλληψης 

Κεραυνού  

Α19 

20 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-50-02-00:2009, Αγωγοί 

Καθόδου συστημάτων αντικεραυνικής 

προστασίας 

ΠΕΤΕΠ 04-50-02-00, Σύστημα αγωγών 

 Καθόδου 

Α20 

21 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-01-07-01:2009, 

Στεγάνωση καταστρώματος γεφυρών με 

συνθετικές  μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 05-01-07-01, Στεγάνωση 

καταστρώματος γεφυρών με συνθετικές  

μεμβράνες  

Α21 

22 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-01-00:2009, 

Κράσπεδα, ρείθρα 

και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών 

επενδεδυμένες με σκυρόδεμα 

ΠΕΤΕΠ 05-02-01-00, Κράσπεδα-Ρείθρα - 

Τάφροι παράπλευρα της οδού  

Α22 

23 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-02-00:2009, 

Πλακοστρώσεις - Λιθοστρώσεις 

πεζοδρομίων και πλατειών 

ΠΕΤΕΠ 05-02-02-00, Πλακοστρώσεις - 

Λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών 

Α23 

24 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-04-00:2009, 

Ηχοπετάσματα οδών 
ΠΕΤΕΠ 05-02-04-00, Ηχοπετάσματα  Α24 

25 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-02-07-00:2009, Φράχτες 

ανάσχεσης βραχοπτώσεων 

ΠΕΤΕΠ 05-02-07-00, Φράχτες 

Συγκράτησης βραχοπτώσεων  

Α25 

26 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-01-00:2009, Στρώση 

έδρασης οδοστρώματος από ασύνδετα 

εδαφικά υλικά 

ΠΕΤΕΠ 05-03-01-00, Στρώση έδρασης 

οδοστρώματος από ασύνδετα εδαφικά 

υλικά 

Α26 

27 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-03-00:2009, 

Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα 

αδρανή υλικά 

ΠΕΤΕΠ 05-03-03-00, Στρώσεις 

οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά 

Α27 

28 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009, 

Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

ΠΕΤΕΠ 05-03-11-04, Στρώσεις 

ασφαλτικού σκυροδέματος συνεχούς 

κοκκομετρικής διαβάθμισης (κλειστού 

τύπου) 

Α28 

29 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-12-01:2009, ΠΕΤΕΠ 05-03-12-01, Αντιολισθηρή Α29 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A15-petep-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A15-petep-03-07-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A16-petep-03-07-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A17-petep-03-08-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A17-petep-03-08-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A18-petep-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A18-petep-04-04-03-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A19-petep-04-50-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A19-petep-04-50-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A20-petep-04-50-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A20-petep-04-50-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A21-petep-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A21-petep-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A21-petep-05-01-07-01.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A22-petep-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A22-petep-05-02-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A23-petep-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A23-petep-05-02-02-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A24-petep-05-02-04-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A25-petep-05-02-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A25-petep-05-02-07-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A26-petep-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A26-petep-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A26-petep-05-03-01-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A27-petep-05-03-03-00.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A28-petep-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A28-petep-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A28-petep-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A28-petep-05-03-11-04.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A29-petep-05-03-12-01.pdf
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Τιμολόγιο Μελέτης 

Α/Α 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 

– ΕΤΕΠ) 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση 

στα 

Παραρτήματα 

Αντιολισθηρή στρώση ασφαλτικού 

σκυροδέματος 

στρώση ασφαλτικού σκυροδέματος  

30 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-03-16-00:2009,  

Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρώματος με 

βαθειά ψυχρή ανακύκλωση και προσθήκη 

αφρώδους ασφάλτου (CIR) 

ΠΕΤΕΠ 05-03-16-00, Ανακατασκευή 

βάσεων οδοστρωμάτων με ψυχρή 

ανακύκλωση και προσθήκη αφρώδους 

ασφάλτου (CIR) 

Α30 

31 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-04-07-00:2009, Διατάξεις 

στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης 

ΠΕΤΕΠ 05-04-07-00, Διατάξεις στήριξης 

πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης  

Α31 

32 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2009, 

Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων 

δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-01-03-02, Επανεπίχωση 

ορυγμάτων υπογείων δικτύων  

Α32 

33 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-02-01-00:2009, 

Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, 

πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti) 

ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00, Συρματοκιβώτια 

προστασίας κοίτης, πρανών και 

επιχωμάτων (Serasanetti) 

Α33 

34 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-05-01-02:2009, 

Στεγανοποίηση κατασκευών από 

σκυρόδεμα με ασφαλτικές μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 08-05-01-02, Στεγανοποίηση 

Κατασκευών από Σκυρόδεμα με 

Ασφαλτικές Μεμβράνες  

Α34 

35 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-02-02:2009, Δίκτυα 

αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 

ΠΕΤΕΠ 08-06-02-02, Δίκτυα 

αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC 

Α35 

36 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-02:2009, 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-02, Δικλείδες 

χυτοσιδηρές συρταρωτές  

Α36 

37 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-06:2009, 

Αντιπληγματικές βαλβίδες 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-06, Αντιπληγματικές 

βαλβίδες 

Α37 

38 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-07:2009, Βαλβίδες 

εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 

ενέργειας 

ΠΕΤΕΠ 08-06-07-07, Βαλβίδες 

εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής 

ενέργειας  

Α38 

39 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-07-10:2009, 

Αρδευτικοί κρουνοί 
ΠΕΤΕΠ 08-06-07-10, Αρδευτικοί κρουνοί  Α39 

40 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-03:2009,  

Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις 

διέλευσης υπογείων δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-03,  Αποκατάσταση 

πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων 

Α40 

41 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-06-08-04:2009, 

Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις 

θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων 

ΠΕΤΕΠ 08-06-08-04, Αποκατάσταση 

κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης 

υπογείων δικτύων 

Α41 

42 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2009, 

Βαθμίδες φρεατίων 
ΠΕΤΕΠ 08-07-01-05, Βαθμίδες φρεατίων Α42 

43 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-08-02-00:2009, 

Ηλεκτροκινητήρες αντλιών αντλιοστασίων 

ύδρευσης και άρδευσης 

ΠΕΤΕΠ 08-08-02-00, Ηλεκτροκινητήρες 

αντλιών αντλιοστασίων ύδρευσης και 

άρδευσης  

Α43 

44 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-01:2009, 

Καθιστικά υπαίθριων χώρων 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-01, Καθιστικά 

υπαίθριων χώρων 

Α44 

45 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-02:2009, Κάδοι ΠΕΤΕΠ 10-02-02-02, Κάδοι Α45 

https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A30-petep-05-03-16-00_R1.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A30-petep-05-03-16-00_R1.pdf
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https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A35-petep-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A35-petep-08-06-02-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A36-petep-08-06-07-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A36-petep-08-06-07-02.pdf
https://www.ggde.gr/images/attachments/petep/A37-petep-08-06-07-06.pdf
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Α/Α 
Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΛΟΤ 

– ΕΤΕΠ) 

Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές 

Προδιαγραφές (ΠΕΤΕΠ) 

Αρίθμηση 

στα 

Παραρτήματα 

απορριμμάτων απορριμμάτων 

46 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-02-02-03:2009, 

Εξοπλισμός παιδικής χαράς 

ΠΕΤΕΠ 10-02-02-03, Εξοπλισμός 

παιδικής χαράς  

Α46 

47 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-01:2009, Κλάδεμα 

δένδρων 
ΠΕΤΕΠ 10-06-04-01, Κλάδεμα δένδρων  Α47 

48 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-04-02:2009, Κλάδεμα 

θάμνων 
ΠΕΤΕΠ 10-06-04-02, Κλάδεμα θάμνων  Α48 

49 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-03-04-00:2009, 

Εδαφοπάσσαλοι με ενεμάτωση υψηλής 

πίεσης (jet grouting) 

ΠΕΤΕΠ 11-03-04-00, Εδαφοπάσσαλοι με 

ενεμάτωση υψηλής πίεσης 

Α49 

50 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-02-01-01:2009, Υπόγεια 

εκσκαφή σηράγγων με συμβατικά μέσα 

ΠΕΤΕΠ 12-02-01-01, Διάνοιξη Σηράγγων 

με Συμβατικά Μέσα  

Α50 

51 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-01-00:2009, 

Στεγάνωση επένδυσης σηράγγων με 

συνθετικές μεμβράνες 

ΠΕΤΕΠ 12-05-01-00, Στεγάνωση 

Σηράγγων με Συνθετικές Μεμβράνες  

Α51 

52 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-05-02-00:2009, 

Γαιοϋφάσματα προστασίας ή 

αποστράγγισης στεγανοποιητικών 

μεμβρανών επένδυσης σηράγγων 

ΠΕΤΕΠ 12-05-02-00, Προστατευτική-

Αποστραγγιστική Στρώση από 

Γαιοϋφάσματα  

Α52 

53 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-01-00:2009, 

Διατρήματα σηράγγων για τσιμεντενέσεις, 

τοποθέτηση αγκυρίων, οργάνων κλπ 

ΠΕΤΕΠ 12-07-01-00, Διατρήσεις  Α53 

54 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-12-07-02-00:2009, 

Τσιμεντενέσεις σηράγγων 
ΠΕΤΕΠ 12-07-02-00, Τσιμεντενέσεις  Α54 

55 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-01:2009, Σώματα 

στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων 

φραγμάτων από αμμοχάλικα 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-01, Σώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

από Αμμοχάλικα  

Α55 

56 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-02:2009, Σώματα 

στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων 

φραγμάτων από βραχώδη προϊόντα 

εκσκαφών 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-02, Σώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

από βραχώδη προϊόντα εκσκαφών  

Α56 

57 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-04-03:2009, Σώματα 

στήριξης χωματίνων και λιθορρίπτων 

φραγμάτων από μη διαβαθμισμένα υλικά 

ΠΕΤΕΠ 13-01-04-03, Σώματα στήριξης 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

από μη διαβαθμισμένα υλικά  

Α57 

58 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-13-01-05-01:2009, 

Λιθορριπή προστασίας ανάντη πρανούς 

χωματίνων και λιθορρίπτων φραγμάτων 

ΠΕΤΕΠ 13-01-05-01, Λιθορριπή 

προστασίας ανάντη πρανούς χωματίνων 

και λιθορρίπτων Φραγμάτων  

Α58 

59 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-04-00:2009, 

Αποκατάσταση τοιχοποιίας με εφαρμογή 

ενεμάτων 

ΠΕΤΕΠ 14-02-04-00, Αποκατάσταση 

τοιχοποιίας με εφαρμογή ενεμάτων  

Α59 
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

ΟΜΑΔΑ Α:  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ 
 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 
Άρθρο A.T. 1: 

(ΟΔΟ Δ-1) 

 

 

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 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): Ένα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 1.00 € 

 

Άρθρο A.T. 2: 

(ΥΔΡ 3.10.02.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με 
πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανομένων 
και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος 
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με  οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς 
χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με 
άντληση), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  

 

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

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε 
τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με 
τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   
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Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και 
της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο εύρος του 
ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 

 

Βασική τιμή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και πενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 7.50 € 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2.85 € 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 10.35 € 

 

Άρθρο A.T. 3: 

(ΥΔΡ 3.11.02.01) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε 
απόσταση.Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1) 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,  
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented) 
κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό 
κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών 
ηπίων εκρηκτικών (τύπου Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή 
μικρών γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό επιτρέπεται 
από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 ‘’Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων’’.  

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

 

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν 
προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος (αν  
απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές σε 
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τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με 
τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).   

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν υπερβαίνει τα 
2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές αντιστηρίξεις επιμετρώνται 
ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.   

 

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m κ.ο.κ.) και για κάθε 
ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και 
της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο 
σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του παρόντος άρθρου, ενώ οι 
καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 

  

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την 
μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων 
εκσκαφών. 

 

Βασική τιμή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι έξι ευρώ και τριάντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 26.30 € 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2.85 € 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι εννέα ευρώ και δέκα πέντε λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 29.15 € 

 

Άρθρο A.T. 4: 

(ΥΔΡ 3.15.01) 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 
κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη, εκτός από βραχώδη.. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065) 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός καταστρώματος 
οδών.  

 

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη 
τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του 
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, 
καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 
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Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των 
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 1.24 € 

 

Άρθρο A.T. 5: 

(ΥΔΡ 3.15.02) 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός 
κατοικημένων περιοχών. Σε κάθε είδος εδάφη, σε βραχώδη εδάφη. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6065) 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών δικτύων, 
εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικημένων περιοχών και εκτός καταστρώματος 
οδών.  

 

Ο εγκιβωτισμός της σωλήνωσης με θραυστά υλικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην μελέτη 
τυπική διατομή του δικτύου, επιμετράται ιδιαιτέρως σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 

 

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συμπλήρωση του υπολοίπου όγκου του 
ορύγματος, μετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισμό της σωλήνωσης, με τα προϊόντα της εκσκαφής, 
καθώς και η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε 
απόσταση. 

 

Επιμέτρηση ανά m3 ορύγματος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατομών, εντός των 
προβλεπομένων από την μελέτη γραμμών πληρωμής. 

 

 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και δέκα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 4.10 € 

 

Άρθρο A.T. 6: 

(ΥΔΡ 3.12) 

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

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087) 

 

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από 
δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή 
μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού κατά μήκος του σκάμματος.  

 

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ΄ αυτό κατά το μεγαλύτερο μέρος 
της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο 
με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον 
υπάρχουν έξω από τον παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.  

 

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, κατά περίπτωση, 
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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 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκαπεντε ευρώ και πενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 15.50 € 

 

 

Άρθρο A.T. 7: 

(ΥΔΡ 3.16) 

Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070) 

 

Διάστρωση γαιωδών ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον χώρο 
απόθεσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και αξιοποίηση 
αποθεσιοθαλάμων" και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά 
συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την διόδευση των 
ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου. 

 

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0.21 € 

 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ – ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 
 

Άρθρο A.T. 8: 

(ΥΔΡ 4.01.01) 

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

  

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6082.1) 

 

Καθαιρέσεις τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (χωρίς πρόκληση ζημιών στο 
απομένον τμήμα), σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα", με την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε 
οποιαδήποτε απόσταση.  
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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. 

 

Βασική τιμή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ένα ευρω και είκοσι λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 41.20 € 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2.85 € 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα τέσσερα ευρώ και πέντε λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 44.05 € 

 

 

Άρθρο A.T. 9: 

(ΥΔΡ 4.04) 

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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) 

Βασική τιμή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 12.40 € 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαεννέα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0.19 € 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και πενήντα εννέα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 12.59 € 
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Άρθρο A.T. 10: 

(ΥΔΡ 4.05) 

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 3.30 € 

 

 

Άρθρο A.T. 11: 

(ΟΔΟ Β-51) 

 

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 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. 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 9.60 € 
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Άρθρο A.T. 12: 

(ΥΔΡ - 4.07) 

Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 75 % ΥΔΡ 6251 - 25 % ΥΔΡ 6253) 

 

Eπιστρώσεις αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά προέλευσης λατομείου ή χειμάρου, 
μεγίστου κόκκου 10 cm για την βελτίωση της βατότητάς τους, στο πλάτος και μέσο πάχος που 
προβλέπονται από την μελέτη. 

 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
 Η προμήθεια του αμμοχαλικώδους υλικού και η μεταφορά του επί τόπου του έργου από 

οποιαδήποτε απόσταση. 
 Ο καθαρισμός και η εξομάλυνση της επιφανείας εφαρμογής (αφαίρεση χαλαρών επιφανειακών 

στρώσεων και φυτικής γής, εξομάλυνση τυχόν τροχαυλακώσεων κλπ) και η συμπύκνωση της 
σκάφης με οδοστρωτήρα  

 Η διάστρωση του υλικού με ισοπεδωτή (γκρέϊντερ), η διαβροχή με νερό και η συμπύκνωση της 
στρώσης με χρήση οδοστρωτήρα. 

 
Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα με βάση το μέσο πάχος της στρώσεως και το πλάτος διάστρωσης που 

προβλέπεται από την μελέτη. Διαστρώσεις σε μεγαλύτερο του προβλεπομένου από την μελέτη 
πλάτους δεν επιμετρώνται προς πληρωμή. Το μέσο πάχος της στρώσης που προβλέπεται από την 
μελέτη μπορεί να αυξηθεί τοπικά για την αντιμετώπιση λασπωδών υλικών και εδαφών μεγάλης 
πλαστικότητας, μετά από αιτιολογημένη έγκριση της Υπηρεσίας.    

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επίστρωσης κατά τα ως άνω. 

Βασική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έξι ευρώ και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 6.20 € 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 3.80 € 

Συνολική τιμή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δέκα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 10.00 € 

 

Άρθρο A.T. 13: 

(ΥΔΡ 4.09) 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων 
δικτύων. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β) 

 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 

 

1.  Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, 
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m  

2.  Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m  
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3. Ασφαλτική προεπάλειψη   

4.  Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm   

5.  Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ 
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη   

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η 
λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού 
και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων 
υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαοχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 18.50 € 

 

Άρθρο A.T. Α-14: 

(ΥΔΡ 4.10) 

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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.  

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 25.80 € 
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ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 
 

Άρθρο A.T. 15: 

(ΥΔΡ 5.03) 

Επιχώσεις ορυγμάτων  υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς 
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 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. 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Σαράντα ένα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 0.41 € 

 

 

Άρθρο A.T. 16: 

(ΥΔΡ 5.09.01) 

Εξυγιαντικές στρώσεις με φυσικά αμμοχάλικα. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067) 

Εξυγιάνσεις εδάφους θεμελίωσης διαφόρων κατασκευών σε οποιαδήποτε θέση του έργου 
(περιλαμβανομένων εξυγιάνσεων πυθμένα χανδάκων σωληνώσεων) με αμμοχαλικώδη υλικά κατά 
στρώσεις, πάχους, κοκκομετρικής διαβάθμισης και βαθμού συμπύκνωσης σύμφωνα με την μελέτη του 
έργου. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η πρόμήθεια και μεταφορά επί τόπου, από οποιαδήποτε 
απόσταση, των αμμοχαλικωδών υλικών, η διάστρωση και η συμπύκνωσή τους με χρήση καταλλήλου 
μηχανικού εξοπλισμού. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

 

Βασική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 4.60 € 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 3.80 € 

Συνολική τιμή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 8.40 € 
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Άρθρο A.T. 17: 

(ΥΔΡ 5.08) 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069.1) 

 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης ορυχείου ή 
χειμάρρου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 

α. Η προμήθεια της άμμου (εξόρυξη, κοσκίνισμα κλπ) και η μεταφορά της επί τόπου του 
έργου 

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

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή 
ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

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

 

Βασική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 5.70 € 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και ογδόντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 3.80 € 

Συνολική τιμή 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 9.50 € 

 

 

Άρθρο A.T. 18: 

(ΥΔΡ 9.10.05) 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος,για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6329) 

 

Παραγωγή ή προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συμπύκνωση 
σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 
206-1, του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ) και του Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς 
τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  

Επισημαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιμετράται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ 
ΥΔΡ. 

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

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η  δαπάνη της εκάστοτε 
απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, 
εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε 
ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 

α Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την 
επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του  σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με 
δαπάνη του Aναδόχου. 

β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, 
κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως επιμετρώνται ιδιαιτέρως. 

γ. Η  χρήση δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης (τελικής ή 
προσωρινής) των σκυροδοτουμένων στοιχείων, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου.   

δ. Η σταλία των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλες), η μετάβαση επί τόπου, το 
στήσιμο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέματος, καθώς και η περισυλλογή, φόρτωση και 
απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύματος σκυροδέματος που έχει προσκομισθεί στην θέση 
σκυροδέτησης.  

ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων 
(λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 

 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος των 
κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για 
τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους 
σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, προστασία 
γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές 
συνθήκες κλπ). 

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

 

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

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

01-01-03-00:  Συντήρηση σκυροδέματος  

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

01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν 
εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις 
προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
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Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα οκτώ ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 88.00€ 

 

 

 

Άρθρο A.T. 19: 

(ΟΔΟ-Γ-2.2) 

Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Ε.ΤΕ.Π. 05-03-03-00). 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-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  

 

Βασική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ένα εύρω και είκοσι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 1.20€ 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2.76 € 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τρία ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 3.96€ 

 

 

Άρθρο A.T. 20: 

(ΟΔΟ-Δ-8.1) 

 

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

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ-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: 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

- 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 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: 

 

Βασική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και εβδομήντα λέπτα 

 (Αριθμητικώς): 7.70 € 

Τιμή μεταφοράς 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δεκαεννέα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 0.19 € 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτα ευρώ και ογδόντα εννέα λεπτά 

 (Αριθμητικώς): 7.89 € 

 

 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

 

Άρθρο A.T. 21: 

(ΥΔΡ 9.30.01) 

Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN. < 600 mm, διαστάσεων 2.00 x 
1.50 m. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ- 6329 50% ΥΔΡ-6311) 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 
εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε οποιαδήποτε 
απόσταση 

- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 
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Τιμολόγιο Μελέτης 

- 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. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 2.370,00 € 

 

 

Άρθρο A.T. 22: 

(ΥΔΡ 9.31.01) 

Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6327 - 50% ΥΔΡ-6311) 

 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και 
ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε 
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, 
καθώς και η φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά 
τους σε οποιαδήποτε απόσταση 

- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

- 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   
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Τιμολόγιο Μελέτης 

- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της 
Μελέτης 

- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη 

- η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του 
καλύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 
ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα) 

- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται) 

- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό 

- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα 
οδού ή πεζοδρόμιο) 

- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου, 
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης. 

 

Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεμάχιο εξάρμωσης, που 
πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εννιακόσια εξήντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 1.960,00 € 

 

 

Άρθρο A.T. 23: 

(ΥΔΡ 9.32.01) 

Τυπικά φρεάτια δικλείδων, για αγωγούς DN ≤ 300 mm, διαστάσεων 1,50 x 
1,50 m. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 - 50% ΥΔΡ-6311) 

 

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 
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Τιμολόγιο 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 οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια εξάρμωσης, 
που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Χίλια εξακόσια ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 1.600,00 € 

 

 

Άρθρο A.T. 24: 

(Συντάσσοντος) 

Τυπικά Φρεάτιο μείωσης πίεσης. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 - 50% ΥΔΡ-6311) 

 

Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου μείωσης διαστάσεων 3.10 x 2.40, 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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Τιμολόγιο Μελέτης 

- 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 δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια εξάρμωσης, 
που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου. 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 2.500,00 € 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ  
 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 

Άρθρο A.T.  

(ΥΔΡ 12.14.01.xx) 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-
2, ονομ. διαμέτρου DN xx mm / PN 10 atm. 

 

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. 
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Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, μεταξύ των 
οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, 
W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές έχουν 
εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους 
λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

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

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα 
άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του 
δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, ανά τύπο, 
ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

Άρθρο A.T. 25: 

(ΥΔΡ 12.14.01.03) 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-
2, ονομ. διαμέτρου DN50 mm / PN 10 atm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1) 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 4.00 € 

 

Άρθρο A.T. 26: 

(ΥΔΡ 12.14.01.04) 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-
2, ονομ. διαμέτρου DN63 mm / PN 10 atm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.1) 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 4.60 € 
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Άρθρο A.T. 27: 

(ΥΔΡ 12.14.01.06) 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-
2, ονομ. διαμέτρου DN90 mm / PN 10 atm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.1) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Επτά ευρώ και εξήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 7.60 € 

 

 

Άρθρο A.T. 28: 

(ΥΔΡ 12.14.01.08) 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-
2, ονομ. διαμέτρου DN125 mm / PN 10 atm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6621.2) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Έντεκα ευρώ και ενενήντα λέπτα. 

 (Αριθμητικώς): 11.90 € 

 

 

Άρθρο A.T. 29: 

(ΥΔΡ 12.14.01.49) 

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-
2, ονομ. διαμέτρου DN140 mm / PN 16 atm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6622.2) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Είκοσι ένα ευρώ και εξήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 21.60 € 

 

 

Άρθρο A.T. 30: 

(ΥΔΡ 12.17.01) 

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη 
(ductile iron), καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων, 
μεγεθών, κλάσεων πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού 
χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron) ειδικών τεμαχίων, συνδέσμων και στηριγμάτων 
τυποποιημένων διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης.  

 

12.17.01  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. 
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Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)  

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 2.60 € 

 

 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 
 

Άρθρο A.T. xx: 

(ΥΔΡ 13.03.01.xx) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN xxmm. 

 

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 "Δικλείδες 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. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 

 

Άρθρο A.T. 31: 

(ΥΔΡ 13.03.01.01) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Ογδόντα ευρώ.  

 (Αριθμητικώς): 80.00 € 

 

Άρθρο A.T. 32: 

(ΥΔΡ 13.03.01.02) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 80mm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν δέκα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 110.00 € 

 

Άρθρο A.T. 33: 

(ΥΔΡ 13.03.01.04) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 125mm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 250.00 € 
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Άρθρο A.T. xx: 

(ΥΔΡ 13.03.03.xx) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN xxmm. 

 

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 "Δικλείδες 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. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας. 

 

Άρθρο A.T. 34: 

(ΥΔΡ 13.03.03.01) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 50mm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εξήντα πέντε ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 165.00 € 

 

Άρθρο A.T. 35: 

(ΥΔΡ 13.03.03.03) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 100mm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια πενήντα οκτώ ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 258.00 € 

 

Άρθρο A.T.36 

(ΥΔΡ 13.03.03.04) 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm 
ονομαστικής διαμέτρου DN 125mm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6651.1) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 300.00 € 
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Άρθρο A.T. 37 

(ΥΔΡ 13.10.02.03) 

Βαλβίδες εισαγωγής - εξαγωγής αέρα διπλής ενέργειας, παλινδρομικού τύπου 
ονομ. πίεσης 16atm και ονομ. διαμέτρου DN 100mm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας εισαγωγής-
εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδρομικού τύπου, αποτελούμενης από κορμό από ελατό 
χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαμίδιο, μεμβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας 
από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα.  

 

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τριακόσια πενήντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 350.00€ 

 

 

Άρθρο A.T. 38 

(ΥΔΡ 13.08.01.03) 

Βαλβίδες μείωσης πίεσης με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο, Ονομαστικής 
πίεσης ΡΝ 16 atm, Ονομαστικής διαμέτρου DN 80 mm. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή βαλβίδας μείωσης πίεσης 
με ελεγχόμενο προοδευτικά κλείσιμο. Περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι 
γαλβανισμένοι κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Τετρακόσια ογδόντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 480.00€ 
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Άρθρο A.T. 39 

(ΥΔΡ 13.12.01.05) 

Διαφραγματικές βαλβίδες διπλού θαλάμου, Ονομαστικής πίεσης 16 atm, 
Ονομαστικής διαμέτρου DN 125 mm. Έλεγχου Αντλίας. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 

 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή διαφραγματικής βαλβίδας 
διπλού θαλάμου με δυνατότητα λειτουργίας, με την προσθήκη επιμέρους εξαρτημάτων, ως μειωτής 
πιέσεως ή αντιπληγματική βαλβίδα ή βαλβίδα ρύθμισης στάθμης. 

 

Περιλαμβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήματα της βαλβίδας, οι γαλβανισμένοι κοχλίες 
στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας. 

 

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου 
δοκιμών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο βαλβίδας. 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια τριάντα ευρώ 

 (Αριθμητικώς): 2.230,00€ 

 

 

 

Άρθρο A.T. 40: 

(Συντάσσοντος) 

Πυροσβεστικός κρουνός DN 80mm με 2 λήψεις.. 

 

 (Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6653.1) 

 Το συγκρότημα αποτελείται από υπέργειο χυτοσιδερένιο υδροστόμιο πυρκαϊάς δύο λήψεων 21/2" , 

κατά DIN 3222, διαμέτρου Φ80χλστ., από χυτοσιδερένια καμπύλη με στήριγμα Φ80χλστ. (γωνία πεδιλωτή 

με ωτίδες), από χυτοσιδερένιο σύνδεσμο προσαρμογής Φ80χλστ., από δικλείδα συρταρωτή Φ80χλστ. 

τύπου οβάλ, από χυτοσιδερένιο οπλισμό προστασίας και χειρισμού δικλείδων (φρεάτιο εδάφους- 

BOUCHE ACLE) αποτελούμενο από το κάλυμμα της δικλείδας (κώδωνας) σε μέγεθος ανάλογο με κάθε 

διάμετρο δικλείδας και από χυτοσιδερένιο κυλινδρικό φρεάτιο εδάφους με υποδοχή και από 

χυτοσιδερένιο προστατευτικό σωλήνα και σιδερένιο στέλεχος χειρισμού. Το κυλινδρικό φρεάτιο εδάφους 

εγκιβωτίζεται με σκυρόδεμα C16/20 και θα φέρει κάλυμμα χυτοσιδερένιο με αλυσίδα πρόσδεσης. Το 

φρεάτιο εδάφους μαζί με το χυτοσιδερένιο οπλισμό προστασίας και χειρισμό δικλείδας, τοποθετείται 

μέσα στον τσιμεντοσωλήνα Φ600 χλστ. σε μήκος 1,0 μέτρο (στραγγιστήριο), το οποίο γεμίζει με σκύρα και 

έχει κάλυμμα από λαμαρίνα. Το υδροστόμιο πυρκαϊάς στερεώνεται πάνω σε σκυρόδεμα C16/20 

διαστάσεων 0,50*0,50μ. Η χυτοσιδερένια καμπύλη και ο χυτοσιδερένιος οπλισμός προστασίας δικλείδας 

τοποθετούνται πάνω στο προσκέφαλο με σκυρόδεμα C16/20. 

 Εκτός από τα αναγραφόμενα στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται και: 

  Οι χωματουργικές εργασίες σκάμματος (εκσκαφές, επιχώσεις) 

  Όλα τα εξαρτήματα προστασίας, σύνδεσης και χειρισμού (μπουλόνια, πλάκες, παρεμβύσματα, 

εξάρτημα προσαρμογής κλειδιού κ.λ.π.) 

  Όλες οι απαραίτητες εργασίες για την πλήρη κατασκευή ενός συγκροτήματος 



Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χανδρά, Δήμου Ορεστιάδας Σελ: 30/32 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)  

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Διακόσια ογδόντα ευρώ. 

 (Αριθμητικώς): 280.00€ 

 

 
 
 

ΟΜΑΔΑ Δ: ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
 

Άρθρο A.T. 41: 

(Συντάσσοντος) 

Δημιουργία σύνδεσης επί νέου αγωγού για την εγκατάσταση παροχής 
ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη 
προς αυτόν πλευρά των φρεατίων των υδρομετρητών ≤ 4,00 m. 

 
 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1) 
 

Τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο παροχής ύδρευσης επί νέου αγωγού ύδρευσης 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά: 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 Εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις βάθους 0,6μ και πλάτους 0,20μ σε κάθε είδους έδαφος με 

μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο με παρουσία ή μη υπογείων ή 

επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και τις παντός είδους 

αντιστηρίξεις. 

 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. 

 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 

atm. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 Σέλλα παροχής διαμέτρου αντίστοιχης με τον κεντρικό αγωγό. 



Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χανδρά, Δήμου Ορεστιάδας Σελ: 31/32 

Τιμολόγιο Μελέτης 

 Σφαιρική Βάνα Ύδρευσης DN 32mm. 

 Φρεάτιο Υδρομετρητή 35 x 35 B125 με το χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

 

 

Σε περίπτωση που ο δρόμος ή το πεζοδρόμιο είναι αδιαμόρφωτα η επαναφορά του δρόμου και του 

πεζοδρομίου θα γίνεται στην προτέρα μορφή χωρίς να γίνεται καμία μείωση του παρόντος 

Τιμολογίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμα : 

Όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο διάταξης, σύμφωνα με τα παραπάνω πλήρως περατωμένη και καθ' όλα έτοιμη για 

πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, με τους όρους της 

Διακήρυξης, της ΕΣΥ και των αναφερομένων στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν τριάντα εννέα ευρώ και δέκαεννέα έπτά. 

 (Αριθμητικώς): 139.19€ 

 
 

Άρθρο A.T. 42: 

(Συντάσσοντος) 

Δημιουργία σύνδεσης επί νέου αγωγού για την εγκατάσταση παροχής 
ύδρευσης, για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη 
προς αυτόν πλευρά των φρεατίων των υδρομετρητών > 4,00 m. 

 
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1) 

 

Τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο παροχής ύδρευσης επί νέου αγωγού ύδρευσης 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλες οι εργασίες και τα υλικά: 

 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

 Εκσκαφή τάφρου σε διαστάσεις βάθους 0,6μ και πλάτους 0,20μ σε κάθε είδους έδαφος με 

μηχανικά μέσα ή χειρονακτικά όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο με παρουσία ή μη υπογείων ή 

επιφανειακών υδάτων, αντλήσεις των υπογείων ή επιφανειακών υδάτων και τις παντός είδους 

αντιστηρίξεις. 

 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής. 

 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. 

 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 

 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη. 

 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα. 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 

 

ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ 

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

 



Αντικατάσταση εσωτερικού και εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Χανδρά, Δήμου Ορεστιάδας Σελ: 32/32 

Τιμολόγιο Μελέτης 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή 

MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2, ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / PN 10 

atm. 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 Σέλλα παροχής διαμέτρου αντίστοιχης με τον κεντρικό αγωγό. 

 Σφαιρική Βάνα Ύδρευσης DN 32mm. 

 Φρεάτιο Υδρομετρητή 35 x 35 B125 με το χυτοσιδηρό κάλυμμα. 

 

 

Σε περίπτωση που ο δρόμος ή το πεζοδρόμιο είναι αδιαμόρφωτα η επαναφορά του δρόμου και του 

πεζοδρομίου θα γίνεται στην προτέρα μορφή χωρίς να γίνεται καμία μείωση του παρόντος 

Τιμολογίου. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται ακόμα : 

Όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου. 

Τιμή ανά τεμάχιο διάταξης, σύμφωνα με τα παραπάνω πλήρως περατωμένη και καθ' όλα έτοιμη για 

πλήρη και κανονική λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, με τους όρους της 

Διακήρυξης, της ΕΣΥ και των αναφερομένων στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Συνολική Τιμή  

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): Εκατόν εβδομήντα τρία ευρώ κα πενήντα επτά λεπτά. 

 (Αριθμητικώς): 173.57€ 

 
 

Ορεστιάδα, Μάρτιος 2017 
 

 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   

 

Ο Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Α.Ο. 
 
 
 

 
 

Αναστάσιος Μίντζιας 
 

Κωνσταντίνος Δημόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός Αρχιτέκτων Μηχανικός 

 

 

 


