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ΑΡΘΡΑ 

1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ 

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 

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

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

το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 

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

"Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".  

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 2 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 

περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 

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

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

με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 

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

 

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

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

 

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

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

της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.  

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 

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

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

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

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

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

 

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

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

αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 

 

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

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

αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 

 

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 

εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου 

 

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

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

ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 

 

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

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 6,70 

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 3 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.01.01 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,   συμπεριλαμβανομένων και των 

συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς τσιμεντωμένων 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. 

 

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

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

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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) εντός του ορύγματος. Κατά δε τα λοιπά έχουν 

εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές.  

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m ανά 20,0 m ορύγματος. 

Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης. 

 

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. 

 

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

πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην συνέχεια: 

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

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 31,50 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.11.01.02 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 
3,00 m, Για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.2 

Για ένα κυβικό μέτρο εκσκαφής ορυγμάτων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,   συμπεριλαμβανομένων και των 

συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς τσιμεντωμένων 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. 

 

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

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

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται 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) εντός του ορύγματος. Κατά δε τα λοιπά έχουν 

εφαρμογή οι ισχύουσες προδιαγραφές.  

 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m ανά 20,0 m ορύγματος. 

Λοιπές αντιστηρίξεις καλύπτονται από ιδιαίτερα άρθρα του τιμολογίου σύμφωνα με την μελέτη και τα λοιπά 

τεύχη δημοπράτησης. 

 

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

διαχείρισης των προϊόντων. 

 

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

πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών, σύμφωνα με τα 

καθοριζόμενα στην συνέχεια: 

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

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 28,30 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και τριάντα λεπτά 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.03 Επιχώσεις ορυγμάτων 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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,41 

(Ολογράφως) : σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 6 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

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

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

08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 

όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 

στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 

του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 

πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 

αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 

πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 

(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  

 

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm                                      

 

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

πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ 

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

(0,21€/m3.km)     11  x 0,21 =      2,31 

Συνολικό κόστος άρθρου 13,61 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά 
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A.T. : 7 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 

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

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

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

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

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

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

πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ 

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

(0,21€/m3.km)     11  x 0,21 =      2,31 

Συνολικό κόστος άρθρου 13,61 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,61 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και εξήντα ένα λεπτά 

1.2. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

A.T. : 8 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

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

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

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

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

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

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

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

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

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 

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

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

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

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

σύνδεση των σωλήνων. 

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

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

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου: 

 

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

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

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

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

 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm                        
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.03 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από 
σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

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

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

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

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

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

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

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

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

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 

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

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

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

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

σύνδεση των σωλήνων. 

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

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

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου: 

 

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

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

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

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

 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm                        

 

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

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 10 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 

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

"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 

 

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

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

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

και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 

 

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

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

ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
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Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 

 

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

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

απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 

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

σύνδεση των σωλήνων. 

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

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

δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 

 

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου: 

 

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

ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 

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

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

 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm.                       

 

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

των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,30 

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 11 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.12.01.01 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς 
υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών 
διαμέτρων 200/125 mm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6712.1 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων 

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

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

Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

681-1 και τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης. 

 

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

 

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

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

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

διαμέτρου 160 mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων                                                   

 

 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.                                 

 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,30 

(Ολογράφως) : τριάντα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 12 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 

ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 

 

1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 

cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 

 

2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης 

 

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

 

4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους 

ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 

 

5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης 

       

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 

υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η 

απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, 

καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός 

του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 

κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες 

θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου 

έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος, ανάλογα με το πάχος των ασφαλτικών 

στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής: 

 

 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,50 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 13 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 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 

ΕΥΡΩ : 25,80 + ΜΤΦ 

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

(0,21€/m3.km)     11  x 0,21 =      2,31 

Συνολικό κόστος άρθρου 28,11 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,11 

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και έντεκα λεπτά 
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A.T. : 14 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\8068 Φρεάτιο προσαρμογής σύνδεσης δικτύων αποχετέυσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6074 

Για την κατασκευή ενός συστήματος φρεατίων προσαρμογής συνδέσεως, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια της 

Υπηρεσίας, σε θέση παρά τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, πλήρους 

περαιωμένου. Το σύστημα αποτελείται από δύο φρεάτια, ένα στη στάθμη του πεζοδρομίου και ένα στη στάθμη 

εξόδου του εσωτερικού αγωγού του ακινήτου. 

 

α. Το φρεάτιο στη στάθμη του πεζοδρομίου θα είναι προκατασκευασμένο από άοπλο σκυρόδεμα Β160 όμοιο με 

τα χρησιμοποιούμενα για την κάλυψη των υδρομετρητών της ΕΥΔΑΠ. Θα φέρει χυτοσιδηρούν κάλυμα διαστ. 40x40 

εκ., βάρους 11 kgr και θα έχει την ένδειξη ΕΥΔΑΠ-ΑΠ. 

β. Το φρεάτιο στη στάθμη εξόδου του εσωτερικού δικτύου του ακινήτου θα είναι προκατασκευασμένο από άοπλο 

σκυρόδεμα Β160 εσωτερικών διαστάσεων 30x30 εκ. Τα τοιχώματα του φρεατίου θα έχουν πάχος σκυροδέματος 

5 εκ. και θα καλύπτονται εσωτερικά από τσιμεντοκονία πατητή των 600 kgr τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 

1,50 εκ. Σε δύο απέναντι τοιχώματα παρά τον πυθμένα, θα υπάρχουν οπές διαμέτρου 13 εκ. η κάθε μία, για 

την προσαρμογή του σωλήνα συνδέσεως. Στον πυθμένα θα υπάρχει διαμόρφωση ροής από τσιμεντοκονία των 600 

kgr τσιμέντου, πάχους τουλάχιστον 2 εκ. Το κάλυμα του εν λόγω φρεατίου θα είναι επίσης προκατασκευασμένο 

από άοπλο σκυρόδεμα Β160 πάχους 5 εκ. και θα φέρει στο κέντρο του οπή διαμέτρου 21 εκ.  

Τα δύο φρεάτια θα συνδέονται με κατακόρυφο σωλήνα PVC σειράς 41 στοματικής διαμέτρου 200 mm, ο οποίος 

στο κάτω μέρος θα είναι προσαρμοσμένος στην οπή του καλύματος του φρεατίου στάθμης εξόδου, όπου θα 

στερεώνεται με χυτό σκυρόδεμα, στο δε επάνω του μέρος που θα φτάνει μέχρι 10 εκ. χαμηλότερα από το κάλυμα 

του φρεατίου της στάθμης πεζοδρομίου και θα φέρει πλαστικό πώμα. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία υλικά και κάθε εργασία απαραίτητη για την κατασκευή και 

ολοκλήρωση του συστήματος αυτού, όπως περιγράφεται ανωτέρω δηλ. η προμήθεια, η μεταφορά και η τοποθέτηση 

των προκατασκευασμένων φρεατίων και των καλυμάτων τους, οι σωλήνες PVC σειράς 41 200 mm και γενικά οι 

κάθε φύσεως εργασίες και υλικά που είναι απαραίτητα για την έντεχνη κατασκευή και την πλήρη και κανονική 

λειτουργία της εξωτερικής διακλαδώσεως του ακινήτου. 

 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\16.27 Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων , ανύψωση για την 
κατάλληλη τοποθέτηση του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και αποτύπωση του. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6732 

Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων, ανύψωση φρεατίου, για την κατάλληλη 

τοποθέτησή του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και αποτύπωσή του. 

 

Η εργασία αναλύεται ως εξής: 

Η μετάβαση επί τόπου, ο εντοπισμός της θέσης του φρεατίου με χρήση κατάλληλου ανιχνευτή, οι απαραίτητες 

εργασίες εκσκαφής για την αποκάλυψη του φρεατίου η μεταφορά διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 

κατηγορίας C20/25 επιτόπου,η χρήση ξυλοτύπων καμπύλων επιφανειών προκειμένου να φτάσει το κάλυμμα του 

φρεατίου στη στάθμη του οδοστώματος και αποκατάσταση του οδοστρώματος γύρω από το φρεάτιο. 

  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Χρήση μηχανήματος εντοπισμού του φρεατίου. 

β. Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή ειδικού ασφαλτικού τάπητα 

οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέματος κάθε είδους άοπλου ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω 

από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, όπως και καθαίρεση 

μετά προσοχής του ασφαλτικού στρώματος το μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου. 

γ. Εκσκαφή τάφρου εντός ορύγματος με μέγιστες διαστάσεις ορύγματος μήκους 1,50m επί πλάτους 1,50m επί 

βάθος 1,00m 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. 

δ. Μεταφορά διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 επιτόπου. 

ε. Χρήση ξυλοτύπων καμπύλων επιφανειών προκειμένου να φτάσει το κάλυμμα του φρεατίου στη στάθμη του 

οδοστρώματος. 

στ. Επαναφορά ασφαλτικού οδοστρώματος σε δύο στρώσεις(πάχους 5cm έκαστη)ή οδοστρώματος από σκυρόδεμα 

κάθε είδους άοπλο ή οπλισμένο πάχους 10cm σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής. 

Σελίδα 15 από 17 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

ζ. Σε περίπτωση που ο δρόμος είναι αδιαμόρφωτος η επαναφορά του δρόμου θα γίνεται στην προτέρα μορφή 

χωρίς να γίνεται καμία μείωση του παρόντος Τιμολογίου. 

 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη και οι εργασίες για την 

προμήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων για την πλήρη 

κατασκευή των αναφερόμενων εργασιών. 

 

Τιμή για τον εντοπισμό και πλήρη αποκατάσταση  φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 125,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι πέντε 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\16.27.1 Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων σε δρόμο έντονης 
κυκλοφορίας οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς,  κατάλληλη τοποθέτηση του επί του 
οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση, με χρήση παρασκευαζόμενου σκυροδέματος C 20/25 
επί τόπου του έργου από τσιμέντο ταχείας πήξεως και αποτύπωση του. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6732 

Εντοπισμός, αποκάλυψη φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων σε δρόμο έντονης κυκλοφορίας οχημάτων και μέσων 

μαζικής μεταφοράς,  κατάλληλη τοποθέτηση του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση, με χρήση 

παρασκευαζόμενου σκυροδέματος C 20/25 επί τόπου του έργου από τσιμέντο ταχείας πήξεως και αποτύπωση του. 

 

Η εργασία αναλύεται ως εξής: 

Η μετάβαση επί τόπου, ο εντοπισμός της θέσης του φρεατίου με χρήση κατάλληλου ανιχνευτή, η ρύθμιση της 

κυκλοφορίας του δρόμου με κατάλληλες πινακίδες μέχρι της αποπεράτωσης της εργασίας και της παράδοσης 

του δρόμου σε κυκλοφορία, οι απαραίτητες εργασίες εκσκαφής για την αποκάλυψη του φρεατίου η μεταφορά 

διάστρωση και συμπύκνωση επιτόπου του έργου σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 με χρήση τσιμέντου ταχείας 

πήξης, η χρήση ξυλοτύπων καμπύλων επιφανειών προκειμένου να φτάσει το κάλυμμα του φρεατίου στη στάθμη 

του οδοστώματος και αποκατάσταση του οδοστρώματος γύρω από το φρεάτιο. 

  

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

α. Χρήση μηχανήματος εντοπισμού του φρεατίου. 

β.Ρύθμιση της κυκλοφορίας του δρόμου με κατάλληλες πινακίδες μέχρι την αποπεράτωση και παράδοση του δρόμου 

σε κυκοφορία  

γ.Χάραξη δια χρήσεως ασφαλτοκόπτη, καθαίρεση ασφαλτικού οδοστρώματος ή ειδικού ασφαλτικού τάπητα 

οποιουδήποτε πάχους ή σκυροδέματος κάθε είδους άοπλου ή οπλισμένου και σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω 

από το δάπεδο εργασίας σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής, όπως και καθαίρεση 

μετά προσοχής του ασφαλτικού στρώματος το μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου. 

δ. Εκσκαφή τάφρου εντός ορύγματος με μέγιστες διαστάσεις ορύγματος μήκους 1,50m επί πλάτους 1,50m επί 

βάθος 1,00m 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. 

ε. Παραγωγή επί του έργου, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση  σκυροδέματος κατηγορίας C20/25 με χρήση 

τσιμέντου ταχείας πήξεως. 

στ. Χρήση ξυλοτύπων καμπύλων επιφανειών προκειμένου να φτάσει το κάλυμμα του φρεατίου στη στάθμη του 

οδοστρώματος. 

ζ. Επαναφορά οδοστρώματος από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 με χρήση τσιμέντου ταχείας πήξεως πάχους 10cm 

σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης Τεχνικής Προδιαγραφής. 

 

 Επισημαίνεται ότι στην τιμή του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη και οι εργασίες για την 

προμήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά τη φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά από 

οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτούμενων υλικών και μηχανημάτων για την πλήρη 

κατασκευή των αναφερόμενων εργασιών. 

 

Τιμή για τον εντοπισμό και πλήρη αποκατάσταση  φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε 

A.T. : 17 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν16.35 Διαμόρφωση του πυθμένα υφιστάμενου φρεατίου επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6373 
 

Σελίδα 16 από 17 



Τιμολόγιο μελέτης 

 

Διαμόρφωση του εσωτερικου του φρεατίου, ήτοι πλατύσκαλου, αύλακος ροής κ.λ.π. λόγω νέου ή νέων 

συμβαλλόντων αγωγών  

ή λόγω καταστροφής (φθοράς) του διαμορφωμένου πυθμένα σε υπάρχον φρεάτιο. 

Στη δαπάνη περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία μέτρων ατομικής προστασίας,  

η μόρφωση της ροής στο υπάρχον φρεάτιο (φρεάτιο συμβολής), η κατασκευή της οπής σύνδεσης των συμβαλλόντων 

αγωγών στις απαιτούμενες διαστάσεις, 

η επάλειψη των νέων επιφανειών με τσιμεντοκονία και με διπλή στρώση εποξειδικού, η ασφαλής παροχέτευση 

των ακάθαρτων υδάτων κατά τις ανωτέρω εργασίες, όπως 

και γενικά όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την αποκατάσταση του πυθμένα του φρεατίου λόγω καταστροφής 

(φθοράς) του.  

 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 18 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν16.40 Καθαρισμός υφιστάμενων φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων. 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Για τον καθαρισμό υφιστάμενων φρεατίων επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων, έτεοιμα προς κατάλληλη προσαρμογή 

τους με τον ανακατασκευασθέντα αγωγό, για τη διαμόρφωση ροής πυθμένα κ.λ.π.. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται ο καθαρισμός των εσωτερικών χώρων του φρεατίου με πιεστικό - πλυστικό αυτοκίνητο 

και με βούρτσα, η καθαίρεση πλεοναζόντων σκυροδεμάτων επί της ροής και πλατύσκαλου,  

η αποκομιδή προϊόντων καθαίρεσης και φερτών υλών με ζεμπίλι, η φόρτωση επί αυτοκινήτου και η μεταφορά 

τους σε κατάλληλη  χωματερή και η χρήση εργοταξιακού φωτισμού και τα προβλεπόμενα  

από τις κείμενες διατάξεις μέσα ατομικής προστασίας του προσωπικού. 

 

Τιμή ανά καθαρισμό τεμαχίου  (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 230,00 

 (Ολογράφως) 
: 
διακόσια τριάντα 

 
 

Σελίδα 17 από 17 
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