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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

απαραίτητες  για  την  έντεχνη  ολοκλήρωση  του  Έργου,  όπως  προδιαγράφεται  στα  λοιπά  Τεύχη

Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι  τιμές  μονάδας  του  παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρονται  σε  μονάδες  πλήρως περαιωμένων

εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του

Έργου.  Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται  στην περιγραφή των

εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα

και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.

Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση

των  μηχανημάτων,  τις  ειδικότητες  και  τον  αριθμό  του  εργατοτεχνικού  προσωπικού  και  την

δυνατότητα  χρησιμοποίησης  ή  μή  μηχανικών  μέσων,  εκτός  αν  άλλως  ορίζεται  στα  άρθρα  του

παρόντος.

Σύμφωνα με  τα  παραπάνω,  με  τις  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  προκύπτει  το

προϋπολογιζόμενο άμεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό κόστος των επί μέρους εργασιών ή

λειτουργιών,  οι  οποίες  συνθέτουν  το  φυσικό  αντικείμενο  του  Έργου.  Στις  τιμές  μονάδος  αυτές,

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

1.1 Κάθε  είδους  επιβάρυνση  των  ενσωματουμένων  υλικών  από  φόρους,  τέλη,  δασμούς,  έξοδα

εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη

διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του μέσων.

1.2 Οι δαπάνες προμήθειας των πάσης φύσεως,  ενσωματουμένων και μη,  κυρίων και βοηθητικών

υλικών,  μεταφοράς  τους  στις  θέσεις  εκτέλεσης  των  εργασιών,  αποθήκευσης,  φύλαξης,

επεξεργασίας  τους  (αν  απαιτείται)  και  προσέγγισής  τους,  με  τις  απαιτούμενες

φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλιές των μεταφορικών μέσων και τις

απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται

ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.

Ομοίως οι  δαπάνες  για  την φορτοεκφόρτωση και  μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών

μέσων)  των  πλεοναζόντων  ή/και  ακατάλληλων  προϊόντων  εκσκαφών  και  λοιπών  υλικών,  σε

κατάλληλους  χώρους  απόρριψης,  λαμβανομένων  υπόψη  των  ισχυόντων  Περιβαλλοντικών  Όρων,

σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.

Για τα απόβλητα των προϊόντων εκσκαφών έχουν εφαρμογή η ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010

(ΦΕΚ 1312Β/2010) και η εγκύκλιος αρ. πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

1.3Οι  δαπάνες  μισθών,  ημερομισθίων,  υπερωριών,  υπερεργασιών,  ασφαλιστικών  εισφορών  (στο

(.Κ.Α.,  σε  ασφαλιστικές  εταιρείες,  ή  σε  άλλους  ημεδαπούς  ή/και  αλλοδαπούς  ασφαλιστικούς

οργανισμούς κ.λπ.),  δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε
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Συλλογικές  Συμβάσεις  Εργασίας  (αδείας,  οικογενειακού,  θέσεως,  ανθυγιεινής  εργασίας,

εξαιρέσιμων  αργιών  κλττ),  νυκτερινής  απασχόλησης  (πλην  των  έργων  που  η  εκτέλεσή  τους

προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ„ του πόσης φύσεως

προσωπικού  (εργατοτεχνικού  όλων  των  ειδικοτήτων  οδηγών  και  χειριστών  οχημάτων  και

μηχανημάτων,  τεχνιτών  συνεργείων,  επιστημονικού  προσωπικού  και  των  επιστατών  με

εξειδικευμένο  αντικείμενο,  ημεδαπού  ή  αλλοδαπού  που  απασχολείται  για  την  κατασκευή  του

έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.4 Οι  κάθε  είδους  δαπάνες  για  την  εγκατάσταση,  εξοπλισμό  και  λειτουργία  εργοταξιακού

εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων

και δοκιμών,  είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της

Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.

1.5 Οι  δαπάνες  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδων  παραγωγής  προκατασκευασμένων

στοιχείων, εφ’ όσον προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτημάτων παραγωγής

θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό

χώρο ή εκτός αυτού.

Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή

των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά

περίπτωση  εξοπλισμού,  οι  λειτουργικές  δαπάνες  πόσης  φύσεως,  οι  φορτοεκφορτώσεις  και

μεταφορές  των  πρώτων  υλών  στην  μονάδα  και  των  παραγομένων  προϊόντων  μέχρι  τις  θέσεις

ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας

των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από σκυρόδεμα ή

οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και

σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους.

Οι  ως  άνω  όροι  για  την  αποξήλωση  των  μονάδων  και  αποκατάσταση  των  χώρων  έχουν

εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις:

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

(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί

προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

1.6 Τα πόσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα,

τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις,

1.7 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας

και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας

των  όμορων  κατασκευών  των  χώρων  εκτέλεσης  των  εργασιών,  της  πρόληψης  ατυχημάτων

εργαζομένων  ή  τρίτων,  της  αποφυγής  βλαβών  σε  κινητά  ή  ακίνητα  πράγματα  τρίτων,  της

αποφυγής  ρύπανσης  ρεμάτων,  ποταμών,  ακτών  κ.λπ,  καθώς  και  οι  δαπάνες  των  μέτρων

προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους

(εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
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1.8 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πόσης φύσεως

"δοκιμαστικών τμημάτων” που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης

(μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κ.λπ.)

1.9 Οι  δαπάνες  διάθεσης,  προσκόμισης  και  λειτουργίας  του  κυρίου  και  βοηθητικού  μηχανικού

εξοπλισμού  και  μέσων  (π.χ.  ικριωμάτων,  εργαλείων)  που  απαιτούνται  για  συγκεκριμένες

εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες

περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η

αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα

καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον

χώρο  του  έργου,  οι  ημεραργίες  για  οποιαδήποτε  αιτία,  οι  πόσης  φύσεως  σταλιές  και

καθυστερήσεις  (που  δεν  οφείλονται  σε  υπαιτιότητα  του  Κυρίου  του  Έργου),  η

αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.

Περιλαμβάνονται  επίσης  οι  πάσης  φύσεως  δαπάνες  του  εφεδρικού  εξοπλισμού  που

διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

1.10 Οι  δαπάνες  προμήθειας  ή  παραγωγής,  φορτοεκφόρτωσης  και  μεταφοράς  στη  θέση

ενσωμάτωσης  και  τυχόν  προσωρινών  αποθέσεων  και  επαναφορτώσεων  αδρανών  υλικών

προέλευσης  λατομείων,  ορυχείων  κλπ.  πλην  των  περιπτώσεων  που  στα  οικεία  άρθρα  του

παρόντος  Τιμολογίου  αναφέρεται  ρητά  ότι  η  μεταφορά  πληρώνεται  ιδιαίτερα  (άρθρα  που

επισημαίνονται με αστερίσκο).

Περιλαμβάνονται  οι  δαπάνες  πλύσεως,  ανάμιξης  ή  εμπλουτισμού  των  υλικών,  ώστε  να

ανταποκρίνονται  στις  προβλεπόμενες  από  την  Μελέτη  του  Έργου  προδιαγραφές,  λαμβανομένων

υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και

προσωπικού που οφείλονται:

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

(β)  στην  μη  ολοκλήρωση  των διαδικασιών  απαλλοτρίωσης  τμημάτων  του  χώρου  εκτέλεσης  των

εργασιών  (υπό  την  προϋπόθεση  ότι  παρέχεται  η  δυνατότητα  τμηματικής  εκτέλεσης  των

εργασιών),

(γ)  στις  τυχόν ιδιαίτερες  απαιτήσεις  αντιμετώπισης των εμποδίων από τους  αρμόδιους  για αυτά

φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑχ κ.λπ.),

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

(ε)  στην  διενέργεια  των  απαιτουμένων  μετρήσεων,  ελέγχων  και  ερευνών  (τοπογραφικών,

εργαστηριακών,  γεωτεχνικών  κ.α.),  καθώς  και  στις  λοιπές  υποχρεώσεις  του  Αναδόχου  που

προβλέπονται  στα τεύχη  δημοπράτησης,  είτε  τα  ως άνω  αποζημιώνονται  ιδιαίτερα  είτε  είναι

ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου

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

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

άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.).

1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις

θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της

κυκλοφορίας  πεζών και  οχημάτων,  όταν  τούτο κρίνεται  απαραίτητο από  την  Υπηρεσία  ή  τις

αρμόδιες Αρχές

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών

και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την

περίφραξη  των  ορυγμάτων  και  γενικά  των  χώρων  εκτέλεσης  εργασιών,  την  ενημέρωση  του

κοινού,  την σήμανση και  φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που

προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως),  την προσωρινή διευθέτηση και

αποκατάσταση  της  κυκλοφορίας  κ.λπ.  καθώς  και  οι  δαπάνες  για  την  απομάκρυνση  των

παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την

πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.

1.13 Οι  δαπάνες  των  τοπογραφικών  εργασιών  (αποτυπώσεων,  πασσαλώσεων,

αναπασσαλώσεων,  πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου,  εγκατάστασης

χωροσταθμικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη των επί μέρους στοιχείων του

έργου,  οι  δαπάνες  σύνταξης  μελετών  εφαρμογής  (όταν  απαιτείται  για  την  προσαρμογή  των

στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),

κατασκευαστικών σχεδίων και  σχεδίων λεπτομερειών,  οι  δαπάνες  ανίχνευσης και  εντοπισμού

εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ.

υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας),

1.14 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο

χώρο του έργου,  οι  δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους

καθώς και οι δαπάνες λήψης επι μετρητικών στοιχείων κατ' αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της

Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών

που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.

1.15 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί

δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη.

1.16 Οι  δαπάνες  ενημέρωσης  των  οριζοντιογραφιών  της  μελέτης  με  τα  στοιχεία  των

εντοτπζομένων με ερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.

1.17 Οι  δαπάνες  των  αντλήσεων  (πλην  των  αντλήσεων  κατά  την  κατασκευή  τεχνικών  εντός

κοίτης ποταμών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή

τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των

επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα

οσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά
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στα τεύχη δημοπράτησης,

1.18 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που

εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.

1.19 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα

τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε

στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη,

καθώς  και  οι  δαπάνες  αποξήλωσης  των  προσωρινών  κατασκευών  και  περιβαλλοντικής

αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν

υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.

1.20 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων O.K.Q. που

διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες,  Την

αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και  φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει,  τόσο

αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου.

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για

κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των

εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης

χωρητικότητας,  ερπυστριοφόρων  μηχανημάτων  κ.λπ.)  που  οφείλονται  σε  μη  τήρηση  των

συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε

υπαιτιότητα του Αναδόχου.

1.22 Εφ’  όσον  δεν  προβλέπεται  ιδιαίτερη  πληρωμή  στα  συμβατικά  τεύχη:  Οι  πάσης  φύσεως

δαπάνες  για  τις  εργοταξιακές  οδούς  που  προκύπτουν  από  τη  μεθοδολογία  κατασκευής  του

Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του

Έργου (μίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση,  κατασκευή των

οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση, συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των

αναγκαίων  χώρων  απόθεσης  των  πλεοναζόντων  ή  ακαταλλήλων  προϊόντων  εκσκαφών

(καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή

οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων

μετά την περαίωση των εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.

1.23 Οι  δαπάνες  των  προεργασιών  στις  παλιές  ή  νέες  επιφάνειες  οδοστρωμάτων  για  την

εφαρμογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία

οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων

που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.

1.24 Οι  δαπάνες  διάνοιξης  τομών  ή  οπών  στα  τοιχώματα  υφισταμένων  αγωγών,  φρεατίων,

τεχνικών έργων κ.λπ., με οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός

αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.25 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν

από  τον  Ανάδοχο  χωρίς  ιδιαίτερη  αμοιβή,  όπως  μελέτες  σύνθεσης  σκυροδεμάτων  και
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ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κ.λπ.

1.26 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές,

την  Πολεοδομία  και  τους  Οργανισμούς  Κοινής  Ωφελείας,  εκτός  αν  προβλέπεται  ιδιαίτερη

πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.

1.27 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας

των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και

αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέματα κ.λπ.), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση

των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:

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

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να

αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.

Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.)

και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες οι οποίες

δεν μπορούν να κατανεμηθούν σε συγκεκριμένες εργασίες αλλά αφορούν συνολικά το κόστος του

έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου,

σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προμήθειες εγγυητικών

επιστολών,  έξοδα  λειτουργίας  γραφείων  κ.λπ„  τα  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  καθώς  και  το

προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.

Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του προϋπολογισμού των

εργασιών,  όπως  αυτός  προκύπτει  βάσει  των  τιμών  του  Τιμολογίου  Προσφοράς  του  αναδόχου,

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και διακρίνεται σε:

(α)Σταθερά  έξοδα.  δηλαδή  άπαξ  αναλαμβανόμενα  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα  οποία

περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθμισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων και βοηθητικών

εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  π.χ.  γραφείων,  εργαστηρίων  και  λοιπών  εγκαταστάσεων  του

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(2) Ανέγερσης  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  του  Αναδόχου  ή  άλλων,

εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(3) Περίφραξης ή/και  διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  χώρων εκτέλεσης

εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

(4) Εξοπλισμού  κύριων  και  βοηθητικών  εργοταξιακών  εγκαταστάσεων  για  τη  διασφάλιση

λειτουργικής ετοιμότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης

και  αποχέτευσης,  καθώς  και  λοιπών  απαιτουμένων  ευκολιών,  σύμφωνα  με  τους  όρους

δημοπράτησης.

(5) Απομάκρυνσης κύριων και  βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων μετά την περαίωση

του έργου, καθώς  και  οι  δαπάνες  αποκατάστασης  των  χώρων  κατά  τρόπο  αποδεκτό  και

σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
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(6) Κινητοποίησης (εισκόμισης στο εργοτάξιο) του απαιτούμενου εξοπλισμού γενικής χρήσης (π.χ.

γερανοί, οχήματα μεταφοράς προσωπικού), όπως προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα του έργου και

αποκινητοποίησης με το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου απασχόλησης.

(7) Οι  δαπάνες  επισκόπησης  των  μελετών  του  έργου  και  τυχόν  συμπληρώσεις  τροποποιήσεις,

εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο άμεσο κόστος.

(8) Οι δαπάνες συμπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και

Υγείας), σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

(9) Για φόρους.

(10) Για εγγυητικές.

(11) Ασφάλισης του έργου.

(12) Προσυμβατικού σταδίου.

(13) Διάθεσης μέσων ατομικής προστασίας.

(14) Για  επισφαλή  έξοδα  πάσης  φύσεως  (π.χ.  εξεύρεσης  χώρων  γραφείων  και  λοιπών

εγκαταστάσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων,  απαιτήσεως για μελέτες που μπορεί να προκύψουν

κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταμένες διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νομικής υποστήριξης,

απαιτήσεις για μέτρα προστασίας από μη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές μη

καλυπτόμενες από ασφάλιση).

(β)  Χρονικώς συνηρτημένα  έξοδαδηλαδή  εξαρτώμενα από  τη  χρονική  διάρκεια  της  σύμβασης,  τα

οποία       περιλαμβάνουν τις δαπάνες:

(1) Χρήσεως -  λειτουργίας  των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και  ευκολιών (περιλαμβάνει  τη

χρήση  των  εγκαταστάσεων  και  χώρων  καθαρών σύμφωνα με  τις  προβλέψεις  των εγκεκριμένων

Περιβαλλοντικών Όρων)

(2) Προσωπικού  γενικής  επιστασίας  και  διοίκησης  του  Αναδόχου  και  υπό  την  προϋπόθεση

μόνιμης  και  αποκλειστικής  απασχόλησης  στο  έργο  (σε  περίπτωση  μη  μόνιμης  και  αποκλειστικής

απασχόλησης  θα  λαμβάνεται  υπόψη  ο  χρόνος  απασχόλησης  και  η  διαθεσιμότητα  στο  έργο).

Ανηγμένες  περιλαμβάνονται  και  οι  δαπάνες  για  προβλεπόμενες  νόμιμες  αποζημιώσεις.  Το

επιστημονικό προσωπικό και οι επιστάτες, με εξειδικευμένο αντικείμενο (π.χ. χωματουργικά, τεχνικά,

ασφαλτικά) δεν περιλαμβάνονται.

(3) Νομικής υποστήριξης

(4) Εξωτερικών τεχνικών συμβούλων με adhocμετάκληση

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

αυτοκινήτων

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

(7) Μετρήσεων  γενικών  δεικτών  και  παραμέτρων  που  προβλέπονται  στους  εγκεκριμένους

περιβαλλοντικούς όρους και λήψη μέτρων για συμμόρφωση προς αυτούς

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόμενο χρόνο

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηματοοικονομικό κόστος
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(10) Το αναλογούν, σε σχέση με τη συμμετοχή του στον κύκλο εργασιών της επιχείρησης, κόστος

έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας

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

Έργου.

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι

παρεμφερών  προς  αυτές  εργασιών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν  Τιμολόγιο,  αποδεκτά  όμως

σύμφωνα  με  τους  όρους  δημοπράτησης,  ή  εργασιών που  επιμετρώνται  διαφορετικά,  οι  εργασίες

αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους

σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:

(1)  Διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,  αγωγοί  αποχέτευσης  ομβρίων  και  ακαθάρτων  από

σκυρόδεμα, κ.λ.π.

Για  ονομαστική  διάμετρο  DNχρησιμοποιούμενου  σωλήνα διαφορετική  από  τις  αναφερόμενες  στα

υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής,

κατηγορία αντοχής και μέθοδο προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου

σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με

βάση το λόγο:

DΝ/DΜ

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα

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

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DMθα χρησιμοποιείται  η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα

διάμετρος.

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

Για  πάχος  DNχρησιμοποιούμενης  πλάκας  μεγαλύτερο  από  το  πάχος  της  συμβατικής  πλάκας  του

παρόντος τιμολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε

επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους 12 mm, με βάση το λόγο:

DN/12

όπου DN: ΤΟ πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOILPVC

Για πλάτος ΒΝ χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του

παρόντος Τιμολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε

μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm, με βάση το λόγο:

ΒΝ/240

όπου Βν: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής  πρακτική  μπορεί  να  έχει  εφαρμογή  και  σε  άλλες  περιπτώσεις  άρθρων  του

παρόντος Τιμολογίου.

Όπου στα επιμέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί με απόφαση η

υποχρεωτική εφαρμογή, η σχετική αναφορά μπορεί να αντιστοιχίζεται με αναφορά σε Π ΕΤΕΠ ή άλλο
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πρότυπο που θα περιλαμβάνεται σε σχετικό πίνακα στους γενικούς όρους του παρόντος.

Οι  τιμές  μονάδος  του  παρόντος  Τιμολογίου  που  φέρουν  την  σήμανση  παραπλέυρως  της

αναγραφόμενης τιμής σε  ΕΥΡΩ δεν συμπεριλαμβάνουν την δαπάνη της καθαρής μεταφοράς των,

κατά περίπτωση, υλικών ή προϊόντων.

Η Δημοπρατούσα Αρχή θα προσθέτει στις τιμές αυτές την δαπάνη του μεταφορικού έργου, με

βάση τα στοιχεία της μελέτης και τις συνθήκες εκτέλεσης του έργου.

Για τον προσδιορισμό της ως άνω δαπάνης του μεταφορικού έργου καθορίζονται οι ακόλουθες τιμές

μονάδας σε €/m .km

Σε αστικές περιοχές

- απόσταση < 5 km 0,28

- απόσταση >5km 0,21

Εκτός πόλεως

 ■ οδοί καλής βατότητας

• απόσταση < 5 km 0,20

- απόσταση >5km 0,19

 ■ οδοί κακής βατότητας

- απόσταση < 5 km 0,25

- απόσταση >5km 0,21

 ■ εργοταξιακές οδοί

- απόσταση < 3 km 0,22

- απόσταση >3km 0,20

Πρόσθετη τιμή για παρατεταμένη αναμονή 
φορτοεκφόρτωσης (ασφαλτικό, εκσκαφές 
ΒευελΓων και χανδάκων, μικρής κλίμακας 
εκσκαφές)

0,03

Οι τιμές αυτές έχουν εφαρμογή στον προσδιορισμό της τιμής του αστερίσκου των άρθρων του

παρόντος τιμολογίου των οποίων οι εργασίες επιμετρώνται σε κυβικά μέτρα (m3), κατά τον τρόπο

που καθορίζεται σε έκαστο άρθρο.

Σε  καμία  περίπτωση  δεν  εφαρμόζεται  συντελεστής  επιπλήσματος  ή  οποιαδήποτε  άλλη

προσαύξηση  και  ο  υπολογισμός  γίνεται  με  βάση  τα  επιμετρούμενα  m3  κάθε  εργασίας,  όπως

καθορίζεται στο αντίστοιχο άρθρο.

Η δαπάνη του μεταφορικού έργου,  όπως προσδιορίζεται στο παρόν τιμολόγιο (NET ΟΔΟ),

προστίθεται στην τιμή βάσεως των άρθρων που επισημαίνονται με , και αναθεωρείται με βάση τον

εκάστοτε  καθοριζόμενο  κωδικό  αναθεώρησης (δεν  προβλέπεται  άλλη,  ιδιαίτερη  αναθεώρηση  του

μεταφορικού έργου).

Άρθρο A.T. 1:
(ΟΔΟΑ-1)

Εκσκαφές χαλαρών εδαφών

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1110)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Εκσκαφή, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος,  τύρφης και λοιπών
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύμφωνα με τη μελέτη, είτε
για  την  έδραση  επιχωμάτων  και  εξυγιαντικών  στρώσεων  είτε  για  το  διαχωρισμό  τους  από  τα
υπόλοιπα, κατάλληλα για την κατασκευή επιχωμάτων, προϊόντα ορυγμάτων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προσέγγιση των μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων, και η εκσκαφή με κάθε μέσον,
•  η  εκρίζωση,  η  κοπή  και  η  απομάκρυνση  θάμνων  και  δένδρων  οποιασδήποτε  διαμέτρου  (πλην
εκείνων που θα παραδοθούν προς εκμετάλλευση),
• η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η μόρφωση παρειών και σκάφης,
• η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής,
•  οι  κάθε  είδους  φορτοεκφορτώσεις  και  μεταφορές  με  οποιοδήποτε  μέσο  και  σε  οποιαδήποτε
απόσταση, είτε για προσωρινή απόθεση, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο
είτε  για  απόρριψη  σε  επιτρεπόμενες  θέσεις  εφόσον  αυτά  κριθούν  ακατάλληλα  για  φυτικά,  ή
πλεονάζοντα,
• οι  τυχόν ενδιάμεσες φορτοεκφορτώσεις και μετακινήσεις,  αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούμενος
χώρος  των  προσωρινών  αποθέσεων  από  την  εκτέλεση  των  υπολοίπων  εργασιών,  καθώς  και
διαμόρφωσή τους σε σειράδια και η διαφύλαξή τους μέχρι ν χρησιμοποιηθούν στο έργο.
Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιμή περιλαμβάνεται,  εκτός από τη
μεταφορά τους, και η διαμόρφωσή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των
περιβαλλοντικών όρων του έργου.
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και ενενήντα εννιά λεπτά

(Αριθμητικώς): 8.99€

Άρθρο A.T. 2:
(ΟΔΟΑ-2)

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α)

Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών
οποιασδήποτε συστάσεως,  ανεξαρτήτως βάθους,  πλάτους και κλίσεως πρανών,  σε νέο έργο ή για
επέκταση  ή  συμπλήρωση  ή  διαπλάτυνση  υπάρχοντος,  ανεξαρτήτως  της  θέσης  εργασίας  και  των
δυσχερειών  που  προκαλεί  (κοντά  ή  μακριά,  χαμηλά  ή  υψηλά  σχετικά  με  το  υπάρχον  έργο),  για
οποιοδήποτε σκοπό και με οποιοδήποτε εκσκαπτικό μέσο, εν ξηρώ ή με παρουσία νερών, σύμφωνα με
την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.
Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:
- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00  m μετά της μόρφωσης των
πρανών και του πυθμένα τους,
- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων,
- τριγωνικών τάφρων μετά της μόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια
των γενικών εκσκαφών της οδού,
- για τον καθαρισμό οχετών ύψους και πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m,
- τεχνικών  CutandCover μετά των μέτρων προσωρινής και μόνιμης αντιστήριξης των πρανών των
εκσκαφών εφόσον δεν αποζημιώνονται με άλλο άρθρο αυτού του τιμολογίου
- για τη δημιουργία στομίων σηράγγων και CutandCover

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•  η προσέγγιση μηχανημάτων και  μεταφορικών μέσων,  η εκσκαφή με οποιοδήποτε μέσο και  υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες,
• η αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης
και ο σχηματισμός των αναβαθμών

Τιμολόγιο Μελέτης
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•  η  διαλογή,  φύλαξη,  φορτοεκφόρτωση  σε  οποιοδήποτε  μεταφορικό  μέσο  και  η  μεταφορά  των
προϊόντων  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  για  τη  χρησιμοποίηση  των  κατάλληλων  στο  έργο  (π.χ.
κατασκευή  επιχωμάτων)  ή  για  απόρριψη  των  ακατάλληλων  ή  πλεοναζόντων  σε  επιτρεπόμενες
τελικές ή προσωρινές θέσεις
• η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις,  η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των χώρων
απόθεσης σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους
• η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάμνωση κοπή,
εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιμέτρου κορμού, σε οποιαδήποτε απόσταση.
• η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως
περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ.
• η συμπύκνωση της σκάφης των ορυγμάτων κάτω από τη ‘στρώση έδρασης οδοστρώματος’ μέχρι
του βάθους που λαμβάνεται υπόψη στον καθορισμό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως
αυτή ορίζεται στην μελέτη, σε βαθμό συμπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα
ίση  κατ'  ελάχιστο  με  το  90%  της  πυκνότητας  που  επιτυγχάνεται  εργαστηριακά  κατά  την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).
• οι πάσης φύσεως σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού και των μεταφορικών μέσων
• η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) των θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού,
που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης

Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας
σε μια ή περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους
τοπικούς περιορισμούς.

Η αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων με  τσιμέντο,
πλακοστρώσεων,  δαπέδων  από  σκυρόδεμα,  κρασπεδορείθρων  και  στερεών  έδρασης  και
εγκιβωτισμού τους,  καθώς και  πάσης φύσεως κατασκευών που βρίσκονται  εντός  του όγκου των
γενικών  εκσκαφών,  επιμετρώνται  και  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  οικεία  άρθρα  του
παρόντος τιμολογίου.

Επιμέτρηση  με  λήψη  αρχικών  και  τελικών  διατομών  και  μέχρι  τα  όρια  εκσκαφής  των
εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Διευκρινίζεται
ότι ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο για τις επί πλέον των προβλεπομένων από τη
μελέτη εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και είκοσι εννιά λεπτά

(Αριθμητικώς): 9.29€

Άρθρο A.T. 3:
(ΟΔΟΑ-2.1)

Αποξήλωση ασφαλτοτάπητων και στρώσεων οδοστρωσίας 
σταθεροποιημένων με τσιμένο εντός του ορίου των γενικών 
εκσκαφών

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1123Α)

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση ή με
τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση προωθητή γαιών, φορτωτή ή εκσκαφέα,
με  την  φόρτωση  επί  αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά  προς  ανακύκλωση  ή  οριστική  απόθεση  σε
χώρους  καθοριζόμενους  από  τους  περιβαλλοντικούς  όρους του  έργου  και  την  νεταφορά  τους  σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Επισημαίνεται  ότι  τα  προϊόντα  των  αποξηλώσεων  αυτών  είναι  ακατάλληλα  για  την  κατασκευή
επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η ανακύκλωσή τους.
Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και εννιά λεπτά

(Αριθμητικώς): 10.09€

Τιμολόγιο Μελέτης
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Άρθρο A.T. 4:
(ΟΔΟΑ-6)

Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2221)

Κατεδάφιση κτισμάτων, κεραμοσκεπών κλπ, από οπτοπλινθοδομές, λιθοδομές ή άλλα δομικά
υλικά,  χωρίς φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα,  μετά των φορτοεκφορτώσεων και της
μεταφοράς  σε  οποιαδήποτε  απόσταση  προς  απόρριψη,  των  προϊόντων  κατεδάφισης,  στα  οποία
περιλαμβάνεται και κάθε είδους εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων
είτε ως προσάρτημα αυτών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του απαιτούμενου εξοπλισμού
•  η  αποσύνθεση  θεμελίων  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  καθώς  και  κάθε  είδους  εγκαταλελειμμένου
εξοπλισμού είτε βρίσκεται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών κ.λ.π.,
• η επανεπίχωση και συμπύκνωση των ορυγμάτων που θα δημιουργούνται λόγω των κατεδαφίσεων,
• οι φορτοεκφορτώσεις, η μεταφορά των προϊόντων κατεδάφισης και η απόρριψή τους σε χώρους
επιτρεπόμενους από τις αρμόδιες Αρχές σε οποιαδήποτε απόσταση,
• η σταλία αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ,
• ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου
εδάφους,
• η λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας.

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 20.64€

Άρθρο A.T. 5:
(ΟΔΟΑ-18.1)

Προμήθεια δανείων, συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1510)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων είτε
για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος
είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
• οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου,
• η εκθάμνωση, εκρίζωση και κοπή δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου, η αφαίρεση των φυτικών
γαιών και  γενικά των ακατάλληλων επιφανειακών ή μη στρωμάτων και  η  απομάκρυνσή τους σε
οποιαδήποτε απόσταση,
• η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων,
• οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου,
• οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων
Η  εργασία  θα  εκτελείται  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην  ΕΤΕΠ  02-06-00-00  ‘Ανάπτυξη  -
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων’.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται σε όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και εβδομήντα εννιά λεπτά

(Αριθμητικώς): 7.79€

Άρθρο A.T. 6:
(ΟΔΟΑ-20)

Κατασκευή επιχωμάτων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 1530)

Κατασκευή επιχώματος οδού ή  συμπλήρωση υπάρχοντος,  μετά από προηγούμενο καθαρισμό του
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή επιχωμάτων’. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
• Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης,
όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε
ποσοστό  90%  και  95%  αντίστοιχα  της  ξηράς  φαινόμενης  πυκνότητας  που  επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για
τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.
• Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ'
ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor
• Η κατασκευή της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώματος’, συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor,
με  κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα ελαστιχοφόρου  ή με  λείους  κυλίνδρους,  ώστε  να
διαμορφωθεί μια λεία ‘σφραγιστική’  επιφάνεια.  Εξαιρείται η κατασκευή της ‘στρώσης στράγγισης
οδοστρώματος’ (όπου υπάρχει), η οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
• Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος.
•  Η τυχόν  επαύξηση  του  όγκου  του  επιχώματος  λόγω  συνίζησης,  καθίζησης ή  διαπλάτυνσής του
πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.
•  Η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  μαρτύρων  ελέγχου  υποχωρήσεως  των  υψηλών  επιχωμάτων,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs)
εκτός της ζώνης επιχώματος,  η εκτέλεση τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή
τους σε φύλλα ελέγχου,  καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει  η
Υπηρεσία.
Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του τιμολογίου:
•  Τα  μεταβατικά  επιχώματα  πίσω  από  τεχνικά  έργα  (γέφυρες,  ημιγέφυρες,  τοίχοι,  οχετοί,
CutandCover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)
• Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών
• Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα
Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών
Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.95€

Άρθρο A.T. 7:
(ΟΔΟΒ-4.1)

Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών 
έργων, επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3121.Β)

Κατασκευή  επιχώματος  από  διαβαθμισμένο  θραυστό  υλικό  λατομείου  στις  θέσεις  διαμόρφωσης
πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της ‘στρώσης έδρασης οδοστρώματος’ και της στάθμης έδρασης
των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον
90%  της  πυκνότητας,  που  επιτυγχάνεται  εργαστηριακά  κατά  την  τροποποιημένη  δοκιμή  Proctor
(Proctormodified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

Τιμολόγιο Μελέτης
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Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 ‘Κατασκευή επιχωμάτων’.
Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η μεταφορά τους επί
τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
• η σταλία των μεταφορικών μέσων,
• η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό εξοπλισμό
καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω βαθμό συμπύκνωσης
Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 13.84€

Άρθρο A.T. 8:
(ΥΔΡ4.04)

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)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 20.64€

Άρθρο A.T. 9:
(ΥΔΡ4.05)

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

(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.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 11.84€

Άρθρο A.T. 10:
(ΥΔΡ5.09.02)

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστό υλικό 
λατομείου

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067)

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16.84€

Άρθρο A.T. 11:
(ΥΔΡ3.10.02.01)

Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  έδαφος  γαιώδες  ή
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, 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). 
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.

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 15.94€

Άρθρο A.T. 12:
(ΥΔΡ3.12)

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

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087)

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 15.00€

Άρθρο A.T. 13:
(ΥΔΡ5.05.01)

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης έως 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 (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ
EN 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ ( ):Ολογράφως       δέκα οκτώευρώκαι ογδόντα τέσσεραλεπτά

( ):Αριθμητικώς 18.84€

Άρθρο A.T. 14: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό 

Τιμολόγιο Μελέτης
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(ΥΔΡ5.05.02) 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 (ProctorModified κατά ΕΛΟΤ
EN 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του
ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 17.84€

Άρθρο A.T. 15:
(ΥΔΡ5.09.01)

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, 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.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 11.34€

Άρθρο A.T. 16:
(ΥΔΡ7.06)

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6103)

Αντιστηρίξεις πρανών ορυγμάτων, προσωρινού χαρακτήρα,  με σύστημα μεταλλικών αμφιπλεύρων
πετασμάτων βιομηχανικής προέλευσης,  ενδεικτικού τύπου  KRINGS ή αναλόγου, της απαιτούμενης
φέρουσας ικανότητας για την παραλαβή των ωθήσεων γαιών και των πλευρικών επιφορτίσεων από
μόνιμα ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή μηχανημάτων έργων, σύμφωνα με την μελέτη
του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.  Η  προσκόμιση,  η  χρήση,  οι  μετακινήσεις  από  θέση  και  η  αποκόμιση  του  εξοπλισμού,  με  τις
απαιτούμενες αντηρίδες, συνδέσμους κ.λ.π.
β. Η απασχόληση των απαιτουμένων μηχανημάτων για την σταδιακή καταβίβαση των πετασμάτων
στο προς εκσκαφή όρυγμα και η τυχόν απαιτούμενη βοηθητική έμπηξη
γ. Η συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση των πετασμάτων.
δ. Η σταδιακή εξόλκησή κατά την επίχωση του ορύγματος
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ε. Οι πάσης φύσεως φθορές των πετασμάτων και των εξαρτημάτων τους

Η επιμέτρηση θα γίνεται σε τετραγωνικά μέτρα (m2) τοποθετηθέντων αμφιπλεύρων πετασμάτων
αντιστήριξης (με 1,00  m2 πετάσματος αντιστηρίζονται 2,00  m2 παρειών ορύγματος).  Επιμετράται
μόνο το τμήμα του πετάσματος πάνω από την στάθμη του πυθμένα του ορύγματος και μέχρι 20 cm
πάνω από την στάθμη του εδάφους.
Επισήμανση: Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον όταν προβλέπεται ρητά στην μελέτη του έργου
Tιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετηθέντων πετασμάτων αντιστήριξης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 33.60€

Άρθρο A.T. 17:
(ΥΔΡ3.19.02.05)

Διάνοιξη μικροσήραγγαςεπενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής 
έως μεσαίας διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς χωρίς την 
προμήθεια του σωλήνα, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 508 
mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6082.1)

Κατασκευή μικροσήραγγας με  την μέθοδο της ωθούμενης  συστοιχίας  σωλήνων,  σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-04-02 ‘Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• Η εισκόμιση, καθέλκυση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού.
•  Η  εκσκαφή  του  πετρώματος,  με  χρήση  περιστρεφόμενης  εκσκαπτικής  κεφαλής  (σημειακής  ή
ολομέτωπης κοπής), τηλεχειριζόμενης και οδηγούμενης για την εξασφάλιση της ορθής πορείας και
προωθούμενης  δια της  ωθήσεως της  συνεχώς επεκτεινόμενης  συστοιχίας  των σωλήνων,  η  οποία
αποτελεί την μόνιμη επένδυση της μικροσήραγγας. 
• η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια μέσου της σήραγγας στο φρέαρ, η ανέλκυση τους στην
επιφάνεια του εδάφους και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση.
• Ο καταβιβασμός εντός του φρέατος των σωλήνων επένδυσης και η, συγχρόνως με την εκσκαφή,
προώθησή τους εντός της σήραγγας.
• Η πιθανή εισπίεση αιωρήματος μπετονίτου για την μείωση των τριβών και οι πιθανές αντλήσεις,
στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
• Η κατασκευή των φρεάτων εισόδου και των φρεάτων ανάκτησης του μηχανήματος
•  Οι  σωλήνες  επένδυσης  για  τους  οποίους  από  το  εκάστοτε  προβλεπόμενο  υλικό  (οπλισμένο
σκυρόδεμα, GRP, χάλυβας κλπ).
• Οι αντλήσεις στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη χαμηλότερη από τον υδροφόρο
ορίζοντα.
Τιμή ανά μέτρο (m) κατασκευασμένης μικροσήραγγας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ενενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 390.00€

Άρθρο   A  .  T  . 18:
(ΧΡΣ1ΕΥΆ-Ν6081Α)

Διερευνητικές τομές

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6081.1)

Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, ΕΝΤΟΣ και ΕΚΤΟΣ κατοικημένης περιοχής
για την διενέργεια διερευνητικών τομών.Για  ένα  κυβικό  μέτρο  εκσκαφής  ορυγμάτων  ως   ανωτέρω
με οποιοδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια). Εκσκαφή εν ξηρώ  ή με υπόγεια νερά βάθους μέχρι
30 εκ.  με στάθμη  ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με  άντληση.  Εναπόθεση των προδόντων  εκσκαφής
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επί  αυτοκινήτου,  δαπάνη  σταλίας  αυτοκινήτου,  μεταφοράς  τους  μέχρι   4.0  χλμ.  Οι  κάθε  είδους
μεταφορές   (οριζόντιες  ή  κατακόρυφες),  οι  φορτοεκφορτώσεις  και  μετακινήσεις.  Επανεπίχωση
ορύγματος με άμμο μέχρι  τη στάθμη κυκλοφορίας. Η πλήρης αποκατάσταση της τομής θα εκτελείται
κατά την περαίωση του τμήματος του συγκεκριμένου έργου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 20.00€

Άρθρο A.T. 19:
(ΥΔΡ3.10.06.01)

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή 
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο
των 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε 
οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6085.1)

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). 
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.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έντεκα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 11.44€

Άρθρο A.T. 20:
(ΥΔΡ3.10.06.02)

Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπογείων  δικτύων  σε  έδαφος  γαιώδες  ή
ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα μεγαλύτερο
των 5,00 m, την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου,
την  σταλία  του  αυτοκινήτου  και  την  μεταφορά  σε  οποιαδήποτε
απόσταση, για βάθος ορύγματος 4,01 έως 6,00 m

(    6085.2)ΚωδικόςΑναθεώρησηςΥΔΡ
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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). 
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.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 13.44€

Άρθρο A.T. 21:
(ΥΔΡ3.19.02.05)

Διάνοιξη μικροσήραγγαςεπενδεδυμένης με χαλύβδινο σωλήνα, μικρής 
έως μεσαίας διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς χωρίς την 
προμήθεια του σωλήνα, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου Φ 508 
mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-6082.1)

Κατασκευή μικροσήραγγας με  την μέθοδο της ωθούμενης  συστοιχίας  σωλήνων,  σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-04-02 ‘Εγκατάσταση υπογείων δικτύων χωρίς διάνοιξη ορύγματος με
εφαρμογή μεθόδων αφαίρεσης του εδαφικού υλικού’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• Η εισκόμιση, καθέλκυση, συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση και αποκόμιση του εξοπλισμού.
•  Η  εκσκαφή  του  πετρώματος,  με  χρήση  περιστρεφόμενης  εκσκαπτικής  κεφαλής  (σημειακής  ή
ολομέτωπης κοπής), τηλεχειριζόμενης και οδηγούμενης για την εξασφάλιση της ορθής πορείας και
προωθούμενης  δια της  ωθήσεως της  συνεχώς επεκτεινόμενης  συστοιχίας  των σωλήνων,  η  οποία
αποτελεί την μόνιμη επένδυση της μικροσήραγγας. 
• η μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής δια μέσου της σήραγγας στο φρέαρ, η ανέλκυση τους στην
επιφάνεια του εδάφους και στην συνέχεια η φόρτωσή τους επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση.
• Ο καταβιβασμός εντός του φρέατος των σωλήνων επένδυσης και η, συγχρόνως με την εκσκαφή,
προώθησή τους εντός της σήραγγας.
• Η πιθανή εισπίεση αιωρήματος μπετονίτου για την μείωση των τριβών και οι πιθανές αντλήσεις,
στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα.
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Δεν συμπεριλαμβάνονται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
• Η κατασκευή των φρεάτων εισόδου και των φρεάτων ανάκτησης του μηχανήματος
•  Οι  σωλήνες  επένδυσης  για  τους  οποίους  από  το  εκάστοτε  προβλεπόμενο  υλικό  (οπλισμένο
σκυρόδεμα, GRP, χάλυβας κλπ).
• Οι αντλήσεις στην περίπτωση που το έργο εκτελείται σε στάθμη χαμηλότερη από τον υδροφόρο
ορίζοντα.

Τιμή ανά μέτρο (m) κατασκευασμένης μικροσήραγγας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ενενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 390.00€

Άρθρο A.T. 22:
(ΥΔΡ5.09.02)

Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστό υλικό 
λατομείου

(    6067)ΚωδικόςΑναθεώρησηςΥΔΡ

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.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα έξι ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 16.74€

Άρθρο A.T. 23:
(ΟΔΟΒ-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.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 8.80€
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Άρθρο A.T. 24:
(ΟΙΚ73.16.01)

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς 21 - 30 cm

(    7317)ΚωδικόςΑναθεώρησηςΟΙΚ

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα
των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και
την εργασία πλήρους κατασκευής.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 15.00€

Άρθρο A.T. 25:
(ΟΔΟΒ-29.2.2)

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ 
από σκυρόδεμα C12/15

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2531)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος, 
•  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση  και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς
•  η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών  ή  άλλης
μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
•  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του, 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
•  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
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Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε  πραγματικούς
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε
περίπτωση  προεντεταμένου  σκυροδέματος)  ή  των  κενών  διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών
σκοτιών διατομής μέχρι 10  cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5  cm, αφαιρουμένων
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση
τις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  μελέτης,  χωρίς  να  επιμετράται  ο  τυχόν  επιπλέον  όγκος  που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: 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
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα δύο ευρώ

(Αριθμητικώς): 82.00€

Άρθρο A.T. 26:
(ΟΔΟΒ-29.1.2)

Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10 (Β10)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2521)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος, 
•  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση  και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
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επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς
•  η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών  ή  άλλης
μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
•  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του, 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
•  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε  πραγματικούς
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε
περίπτωση  προεντεταμένου  σκυροδέματος)  ή  των  κενών  διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών
σκοτιών διατομής μέχρι 10  cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5  cm, αφαιρουμένων
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση
τις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  μελέτης,  χωρίς  να  επιμετράται  ο  τυχόν  επιπλέον  όγκος  που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: 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
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

Τιμολόγιο Μελέτης
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Κατασκευές συγκράτησης βραχωδών όγκων ορυγμάτων, αγκυρώσεις σωλήνων, στρώσεις μόρφωσης 
κλίσεων, στρώσεις προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με χρήση αόπλου σκυροδέματος C8/10, με 
ή χωρίς χρήση ξυλοτύπου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα έξι ευρώ

(Αριθμητικώς): 66.00€

Άρθρο A.T. 27:
(ΟΔΟΒ-29.4.2)

Κατασκευή κιβωτιοειδώνoχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2551)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος, 
•  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση  και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς
•  η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών  ή  άλλης
μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
•  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του, 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
•  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε  πραγματικούς
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε
περίπτωση  προεντεταμένου  σκυροδέματος)  ή  των  κενών  διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών
σκοτιών διατομής μέχρι 10  cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5  cm, αφαιρουμένων
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση
τις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  μελέτης,  χωρίς  να  επιμετράται  ο  τυχόν  επιπλέον  όγκος  που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: 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
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Κατασκευή ολόκληρης της κιβωτοειδούς διατομής οχετών ορθών ή λοξών, με άξονα ευθύγραμμο ή
καμπύλο, οριζόντιο ή με κατά μήκος κλίση ή κλιμακωτό, -πλάκα κάλυψης, πλευρικά τοιχώματα και
πλάκα θεμελίωσης- καθώς και των πτερυγοτοίχων, τυμπάνων, χαλινών, αγγυρώσεων και κορωνίδων
που συνδέονται με τον οχετό, με χρήση σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, οπλισμένου.
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και για την κατασκευή κιβωτιόσχημων τεχνικών ελεύθερου ορθού
ανοίγματος μέχρι 8.00 m.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι ένα ευρώ

(Αριθμητικώς): 121.00€

Άρθρο A.T. 28:
(ΟΔΟΒ-29.3.1)

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας 
στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2532)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος, 
•  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση  και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος

Τιμολόγιο Μελέτης
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• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς
•  η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών  ή  άλλης
μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
•  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του, 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
•  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε  πραγματικούς
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε
περίπτωση  προεντεταμένου  σκυροδέματος)  ή  των  κενών  διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών
σκοτιών διατομής μέχρι 10  cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5  cm, αφαιρουμένων
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση
τις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  μελέτης,  χωρίς  να  επιμετράται  ο  τυχόν  επιπλέον  όγκος  που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: 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
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Κατασκευή  κρασπέδων,  ρείθρων,  επενδεδυμένων  τραπεζοειδών  και  τριγωνικών  τάφρων,
κοιτοστρώσεων,  επενδρύσεων  κοίτης  ρεμάτων,  τοίχων  που  δεν  ανήκουν  στην  κατηγορία
‘λεπτοτοίχων’,  στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π.  με σκυρόδεμα  C16/20 άοπλο ή
ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμολόγιο Μελέτης



ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                          Σελ: 29/68

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ογδόντα έξι ευρώ

(Αριθμητικώς): 86.00€

Άρθρο A.T. 29:
(ΥΔΡ6.01.01.04)

Λειτουργία εργοταξιακώναντλητικών συγκροτημάτων, diesel ή 
βενζινοκίνητα, ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ.

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6109)

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων για την αποστράγγιση
εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και  την άντληση βορβόρου και  λυμάτων κατά την εκτέλεση των
διαφόρων εργασιών του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται από την μελέτη ή μετά από έγγραφη
εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ‘Εργοταξιακές αντλήσεις
υδάτων’ και 08-10-02-00 ‘Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων’.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προσκόμιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήματος κατάλληλης ισχύος
για το εκάστοτε μανομετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων σωληνώσεων,
συσκευών και εξαρτημάτων 
β. Η δαπάνη των καυσίμων ή της ηλεκτρικής ενεργείας
γ.  Η  εγκατάσταση,  η  επίβλεψη  της  λειτουργίας,  η  τροφοδοσία  με  καύσιμα  και  η  συντήρηση  της
αντλίας και των σωληνώσεων
δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουμένων νερών προς υπάρχοντα αποδέκτη
ε.  Οι  μετακινήσεις  της  αντλίας  και  των σωληνώσεων σύμφωνα με  το  πρόγραμμα  εκτέλεσης των
εργασιών
στ. Οι σταλίες του συγκροτήματος για οποιονδήποτε λόγο
Τιμή  ανά  ώρα  (h)  λειτουργίας  του  αντλητικού  συγκροτήματος  που  πραγματοποιείται  μετά  από
έγκριση της Υπηρεσίας, με βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του χρόνου απασχόλησης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ

(Αριθμητικώς): 9.00€

Άρθρο A.T. 30:
(ΥΔΡ12.01.01.02)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής 
διαμέτρου D300 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.2)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  πλάγιες  μεταφορές,  καταβιβασμός  στο  όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως  προς  την  συνδεσμολογία:  τύπου  τόρμου-εντορμίας  (O-geepipes),  τύπoυ  ‘καμπάνας’  (bell-
sochetpipes)
[δ]  Ως  προς την εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strengthclass),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (beddingfactor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
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και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  SulfateResistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων  κλάσεως  αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση  CE κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.
Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή  ανά τρέχον  αξονικό  μέτρο (μμ)  σωληνογραμμής (προσμετράται  και  το  εντός  των φρεατίων
τμήμα  των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του
μήκους εκάστου σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι δύο ευρώ

(Αριθμητικώς): 22.00€

Άρθρο A.T. 31:
(ΥΔΡ12.01.01.03)

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής 
διαμέτρου D400 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.3)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  πλάγιες  μεταφορές,  καταβιβασμός  στο  όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως  προς  την  συνδεσμολογία:  τύπου  τόρμου-εντορμίας  (O-geepipes),  τύπoυ  ‘καμπάνας’  (bell-
sochetpipes)
[δ]  Ως  προς την εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
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[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strengthclass),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (beddingfactor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  SulfateResistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων  κλάσεως  αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση  CE κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.
Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή  ανά τρέχον  αξονικό  μέτρο (μμ)  σωληνογραμμής (προσμετράται  και  το  εντός  των φρεατίων
τμήμα  των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του
μήκους εκάστου σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 40.00€

Άρθρο A.T. 32:
(ΥΔΡ12.01.01.04)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  και  τοποθέτηση
προκατασκευασμένων  τσιμεντοσωλήνων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής
διαμέτρου D500 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.4)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  πλάγιες  μεταφορές,  καταβιβασμός  στο  όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
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[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως  προς  την  συνδεσμολογία:  τύπου  τόρμου-εντορμίας  (O-geepipes),  τύπoυ  ‘καμπάνας’  (bell-
sochetpipes)
[δ]  Ως  προς την εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strengthclass),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (beddingfactor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  SulfateResistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων  κλάσεως  αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση  CE κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.
Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή  ανά τρέχον  αξονικό  μέτρο (μμ)  σωληνογραμμής (προσμετράται  και  το  εντός  των φρεατίων
τμήμα  των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του
μήκους εκάστου σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 55.00€

Άρθρο A.T. 33:
(ΥΔΡ12.01.01.05)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  και  τοποθέτηση
προκατασκευασμένων  τσιμεντοσωλήνων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής
διαμέτρου D600 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.5)

Τιμολόγιο Μελέτης



ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                          Σελ: 33/68

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  πλάγιες  μεταφορές,  καταβιβασμός  στο  όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως  προς  την  συνδεσμολογία:  τύπου  τόρμου-εντορμίας  (O-geepipes),  τύπoυ  ‘καμπάνας’  (bell-
sochetpipes)
[δ]  Ως  προς την εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strengthclass),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (beddingfactor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  SulfateResistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων  κλάσεως  αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση  CE κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.
Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή  ανά τρέχον  αξονικό  μέτρο (μμ)  σωληνογραμμής (προσμετράται  και  το  εντός  των φρεατίων
τμήμα  των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του
μήκους εκάστου σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 70.00€

Τιμολόγιο Μελέτης



ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                          Σελ: 34/68

Άρθρο A.T. 34:
(ΥΔΡ12.01.01.06)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  και  τοποθέτηση
προκατασκευασμένων  τσιμεντοσωλήνων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής
διαμέτρου D800 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.6)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  πλάγιες  μεταφορές,  καταβιβασμός  στο  όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως  προς  την  συνδεσμολογία:  τύπου  τόρμου-εντορμίας  (O-geepipes),  τύπoυ  ‘καμπάνας’  (bell-
sochetpipes)
[δ]  Ως  προς την εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strengthclass),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (beddingfactor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  SulfateResistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων  κλάσεως  αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση  CE κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.
Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμολόγιο Μελέτης



ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                          Σελ: 35/68

Τιμή  ανά τρέχον  αξονικό  μέτρο (μμ)  σωληνογραμμής (προσμετράται  και  το  εντός  των φρεατίων
τμήμα  των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του
μήκους εκάστου σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ

(Αριθμητικώς): 100.00€

Άρθρο A.T. 35:
(ΥΔΡ12.01.01.09)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  και  τοποθέτηση
προκατασκευασμένων  τσιμεντοσωλήνων  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,
αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, ονομαστικής
διαμέτρου D1400 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6551.7)

Προμήθεια,  μεταφορά  στη  θέση  εγκατάστασης,  πλάγιες  μεταφορές,  καταβιβασμός  στο  όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.
Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:
[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής: άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως  προς  την  συνδεσμολογία:  τύπου  τόρμου-εντορμίας  (O-geepipes),  τύπoυ  ‘καμπάνας’  (bell-
sochetpipes)
[δ]  Ως  προς την εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strengthclass),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916
Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (beddingfactor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και επιλογή, κατά περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).
Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).
Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού.
Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού.
Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  SulfateResistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Οταν προβλέπεται  εσωτερική  επίστρωση  πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων  κλάσεως  αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση  CE κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
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και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης.
Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.
Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.
Τιμή  ανά τρέχον  αξονικό  μέτρο (μμ)  σωληνογραμμής (προσμετράται  και  το  εντός  των φρεατίων
τμήμα  των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του
μήκους εκάστου σωλήνα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 220.00€

Άρθρο A.T. 36:
(ΟΔΟΒ-26.2)

Διάτρηση και σκυροδέτησηέγχυτων πασσάλων, φρεατοπάσσαλος 
διαμέτρου Φ 0.80 μ

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2731)

Κατασκευή έγχυτου πάσσαλου (φρεατοπασσάλου) από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας  C20/25,
σε έδαφος οποιασδήποτε σύστασης, σε οποιοδήποτε βάθος από την επιφάνεια του εδάφους, εν ξηρώ
ή μέσα σε νερό, με οποιοδήποτε σύστημα, υπό την προϋπόθεση να εξασφαλίζονται η προβλεπόμενη
από την μελέτη ποιότητα σκυροδέματος C20/25, η διάμετρος και η έδραση του πασσάλου καθώς και
η επικάλυψη του σιδηροπλισμού.
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 11-01-01-00 ‘Πάσσαλοι δι'  εκσκαφής (έγχυτοι
πάσσαλοι) και κεφαλόδεσμoι’
Στις τιμές μονάδας (ανά διατομή πασσάλου) περιλαμβάνονται:
•  η προσκόμιση,  εγκατάσταση,  λειτουργία και  αποκόμιση μηχανημάτων διάτρησης πασσάλων και
λοιπού απαιτουμένου βοηθητικού εξοπλισμού και μέσων 
• οι  τοπικές μετακινήσεις του διατρητικού και λοιπού εξοπλισμού,  από θέση σε θέση κατασκευής
εγχύτων πασσάλων
• η διαμόρφωση δαπέδων εργασίας καταλλήλων για την προσέγγιση και λειτουργία του διατρητικού
εξοπλισμού
• η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση επιφανειακών ή/και υπογείων υδάτων
• η συλλογή, αποκομιδή και απόθεση των προϊόντων διάτρησης ορυγμάτων,
• η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και έγχυση εντός της οπής σκυροδέματος κατηγορίας C20/25, με
χρήση τσιμέντου τύπου ΙV ανθεκτικού στα θειικά (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 244/80), όταν
τα χημικά χαρακτηριστικά του εδάφους το επιβάλλουν
• η χρήση ανασυρομένων σωλήνων καθοδήγησης του σκυροδέματος εντός της οπής (tremmiepipes)
• η τυχόν απαιτούμενη συμπλήρωση της οπής του πασσάλου με κοκκώδες υλικό
Στις τιμές περιλαμβάνονται ανηγμένα:
• oι δαπάνες δοκιμαστικής φόρτισης σε λειτουργικούς πασσάλους (ένας πάσσαλος ανά 20 πασσάλους
και το λιγότερο ένας πάσσαλος ανά γέφυρα ή τοίχο) για την περίπτωση πασσάλων των οποίων η
αιχμή δεν εισχωρεί σε βράχο.
•  oι  δαπάνες ελέγχου  της συνεχείας  της  σκυροδέτησης όλων των πασσάλων (integritytesting)  με
ακουστικές μεθόδους (sonic).
•  oι  δαπάνες  συγκέντρωσης,  παρουσίασης  και  αξιολόγησης  των  αποτελεσμάτων  των  παραπάνω
ελέγχων.
Στις τιμές μονάδας δεν περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:
• Προμήθειας, διαμόρφωσης και τοποθέτησης του κλωβού οπλισμού του πασσάλου από χάλυβα Β500
C
•  Χρήσης  μπεντονίτη  κατά  την  διάτρηση  για  την  αποφυγή  κατάπτωσης  των  παρειών  του
διατρήματος
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• Διασωλήνωσης της οπής του πασσάλου με μεταλλικό μανδύα
• Ενσωμάτωσης σιδηροσωλήνων στο σώμα του πασσάλου και διενέργειας σχετικών γεωτρήσεων,
τσιμεντενέσεων,  κ.λ.π.  για  τον  ποιοτικό  έλεγχο  του  πυθμένα  έδρασης  του  πασσάλου.  Η  σχετική
μεθοδολογία, η οπόια θα προτείνεται και θα τεκμηριώνεται από τον Ανάδοχο, υπόκειται στην έγκριση
της Υπηρεσίας.
• Λεπτομερειακής αποτύπωσης της συνέχειας της σκυροδέτησης καθ’ όλο το ύψος του πασσάλου, σε
πασσάλους  μεγάλων  φορτίων  π.χ.  >  500  ton με  τη  βοήθεια  ακτίνων  “γ”  ή  αναλόγων  μη
καταστροφικών μεθόδων (nondestructivetests). 
• Τυχόν προσθέτων δοκιμαστικών φορτίσεων σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς πασσάλους, επί
πλέον αυτών που αναφέρθηκαν στην παραπάνω παράγραφο.
• Τυχόν επί πλέον δοκιμαστικών φορτίσεων (σε λειτουργικούς ή μη λειτουργικούς πασσάλους) με
οριζόντια φορτία
Επιμετράται το πραγματικό μήκος του σκυροδετηθέντος αποδεκτού πασσάλου, από την στάθμη του
πυθμένα μέχρι την οριστική στάθμη της κεφαλής του πασσάλου, όπως προβλέπονται στη μελέτη. Δε
επιμετράται  το  τυχόν  επί  πλέον  βάθος,  κάτω  από  την  εγκεκριμένη  στάθμη  πυθμένα,  ούτε  το
αποκοπτόμενο τμήμα της κεφαλής του πασσάλου.
Τιμή ανά μέτρο μήκους έγχυτου πασσάλου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν δέκα ευρώ

(Αριθμητικώς): 110.00€

Άρθρο A.T. 37:
(ΟΔΟΒ-66.3)

Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (Π.Κ.Ε.), 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,40 ή D=0,60 m)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548)

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή
εν  μέρει  προκατασκευασμένα  ή  με  επί  τόπου  έγχυση,  σύμφωνα  την  μελέτη  και  τα  εγκεκριμένα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για
λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
• η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
•  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  η  σφράγισης  του  διακένου  μεταξύ  οπών  και  σωλήνων  με  μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
• η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
•  η  επί  τόπου  σκυροδέτηση  τμήματος  των  φρεατίων  υδροσυλλογής  για  αύξηση  του  εσωτερικού
ύψους τους πέραν των 1200 mm
• η κατασκευής λαιμού ύψους h ?1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων
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Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτακόσια πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 850.00€

Άρθρο A.T. 38:
(ΟΔΟΒ-66.4)

Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (Π.Κ.Ε.), 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=0,80 m)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548)

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή
εν  μέρει  προκατασκευασμένα  ή  με  επί  τόπου  έγχυση,  σύμφωνα  την  μελέτη  και  τα  εγκεκριμένα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για
λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
• η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
•  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  η  σφράγισης  του  διακένου  μεταξύ  οπών  και  σωλήνων  με  μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
• η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
•  η  επί  τόπου  σκυροδέτηση  τμήματος  των  φρεατίων  υδροσυλλογής  για  αύξηση  του  εσωτερικού
ύψους τους πέραν των 1200 mm
• η κατασκευής λαιμού ύψους h ?1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια εκατό ευρώ

(Αριθμητικώς): 1100.00€

Άρθρο A.T. 39:
(ΟΔΟΒ-66.5)

Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (Π.Κ.Ε.), 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=1,00 m)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548)

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή
εν  μέρει  προκατασκευασμένα  ή  με  επί  τόπου  έγχυση,  σύμφωνα  την  μελέτη  και  τα  εγκεκριμένα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για
λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
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• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
• η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
•  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  η  σφράγισης  του  διακένου  μεταξύ  οπών  και  σωλήνων  με  μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
• η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
•  η  επί  τόπου  σκυροδέτηση  τμήματος  των  φρεατίων  υδροσυλλογής  για  αύξηση  του  εσωτερικού
ύψους τους πέραν των 1200 mm
• η κατασκευής λαιμού ύψους h ?1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): χίλια πεντακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 1500.00€

Άρθρο A.T. 40:
(ΟΔΟΒ-66.6)

Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (Π.Κ.Ε.), 
επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ12 (D=1,20 m)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548)

Φρεάτια υδροσυλλογής και επίσκεψης δικτύων αποχέτευσης ομβρίων ή στραγγιστηρίων, πλήρως ή
εν  μέρει  προκατασκευασμένα  ή  με  επί  τόπου  έγχυση,  σύμφωνα  την  μελέτη  και  τα  εγκεκριμένα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής και έτοιμα για
λειτουργία.
Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των απαιτουμένων υλικών, προκατασκευασμένων
στοιχείων και εξαρτημάτων για την πλήρη διαμόρφωση των φρεατίων σύμφωνα με τα ΠΚΕ
• το προσωπικό, ο εξοπλισμός και τα μέσα για την πλήρη κατασκευή των φρεατίων και τον χειρισμό
των προκατασκευασμένων στοιχείων (υποχρεωτική η χρήση κατάλληλου γερανού)
• η εκσκαφή του ορύγματος θεμελίωσης σε κάθε είδους έδαφος
• η τοποθέτηση και στερέωση των προκατασκευασμένων στοιχείων ή/και η τοποθέτηση οπλισμού, η
κατασκευή ξυλοτύπων και η έγχυση του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση ή η διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων
•  η  σύνδεση  των  σωλήνων  και  η  σφράγισης  του  διακένου  μεταξύ  οπών  και  σωλήνων  με  μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα
• η προμήθεια και πάκτωση των βαθμίδων επίσκεψης,
• η προμήθεια και τοποθέτηση σχαρών, καλυμμάτων και πλαισίων
• η επαναπλήρωση του ορύγματος με θραυστό υλικό λατομείου
• η επί τόπου σκυροδέτηση τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους
στην κλίση ή επίκλιση της οδού
Στη τιμή μονάδας δεν περιλαμβάνονται:
• η τοποθέτηση σιδηροπλισμού στα φρεάτια υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν
•  η  επί  τόπου  σκυροδέτηση  τμήματος  των  φρεατίων  υδροσυλλογής  για  αύξηση  του  εσωτερικού
ύψους τους πέραν των 1200 mm

Τιμολόγιο Μελέτης
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• η κατασκευής λαιμού ύψους h ?1,00 m σε φρεάτια επίσκεψης υπονόμων ή στραγγιστηρίων
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο χιλιάδες ευρώ

(Αριθμητικώς): 2000.00€

Άρθρο A.T. 41:
(ΟΔΟΒ-85)

Προσαρμογή στάθμης υφιστάμενου φρεατίου επί 
ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548)

Αποξήλωση  πλαισίου  έδρασης  καλύμματος  υφισταμένου  φρεατίου  με  προσοχή  ώστε  να  μην
προσκληθούν  ζημιές,  προσαρμογή  της  στάθμης  των  τοιχωμάτων  του  φρεατίου  με  αποξήλωση  ή
εφαρμογή  στρώσεως  ισχυρού  τσιμεντοκονιαμάτος,  πάκτωση  του  πλαισίου  έδρασης  στην
απαιτούμενη  στάθμη  με  ακρίβεια  ±  5  mm και  επιμελής  αρμολόγηση  με  την  περιβάλλουσα  νέα
πλακόστρωση.  Οι  τσιμεντοκονίες  τελικής  διαμόρφωσης  γύρω  από  το  πλαίσιο  έδρασης  θα
παρασκευάζονται  με  άμμο  θαλάσσης  για  την  αποφυγή  ρηγματώσεων,  ή,  εναλλακτικά,  θα
εφαρμόζονται εποξειδικά κονιάματα.
Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται η αντικατάσταση του καλύμματος και του πλαισίου έδρασής του.
Τυχόν  απαιτούμενα  νέα  χυτοσιδηρά  καλύμματα,  θα  επιμετρώνται  ιδιαιτέρως  με  βάση  τα  οικεία
άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως αποπερατωμένης εργασίας (τεμ), για φρεάτια επιφάνειας καλύμματος έως
0,50  m2.  Για  μεγαλύτερα  φρεάτια  η  τιμή  θα  αναπροσαρμόζεται  με  πολλαπλασιασμό  επί  τον
συντελεστή Ε / 0,50, όπου Ε είναι η επιφάνεια του φρεατίου βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του
καλύμματος.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 36.80€

 A.T. 42:Άρθρο
( 16.01)ΥΔΡ

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο 
ομβρίων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6744)

Σύνδεση  του  αγωγού  εξόδου  φρεατίου  υδροσυλλογής  με  υφιστάμενο  ή  κατασκευαζόμενο  δίκτυο
ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού
δικτύου).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται  τα πάσης φύσεως μικροϋλικά,  ο  εξοπλισμός,  τα μέσα και  το
προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ

(Αριθμητικώς): 100.00€

Άρθρο A.T. 43:
(ΥΔΡ16.02)

Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6801)

Αντιστήριξη  στύλου  εναερίων  δικτύων  Ο.Κ.Ω.  ξύλινου  ή  μεταλλικού  ή  από  σκυρόδεμα,  κατά  την
εκτέλεση εργασιών επί υπογείων δικτύων.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται  τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, μέσα και εργασίες για την
ασφαλή  αντιστήριξη  του  στύλου,  καθώς  και  η  αποσυναρμολόγηση  και  απομάκρυνση  των
στηριγμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 30.00€

Άρθρο A.T. 44:
(ΥΔΡ16.11)

Τοποθέτηση ή αντικατάσταση πλήρους φρεατίου παροχής ύδρευσης

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση προκατασκευαμένου φρεατίου παροχής ύδρευσης,
νέας παροχής ή για την αντικατάσταση υφισταμένου που έχει θραυστεί.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.  Η  αποξήλωση  του  κατεστραμμένου  φρεατίου  (μερίπτωση  αντικατάστασης)  και  η  διάνοιξη
ορύγματος στο πεζοδρόμιο για την εγκατάσταση του νέου.
β. Η τοποθέτηση και πάκτωση με σκυρόδεμα του μεταλλικού πλαισίου έδρασης του φρεατίου που
χορηγείται από τον Φορέα Υδρευσης.
γ. Η τοποθέτηση και στερέωση του νέου φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με
θραυστό  υλικό  λατομείου,  μέχρι  την  στάθμη  έδρασης  της  πλακόστρωσης  ή  επίστρωσης  του
πεζοδρομίου
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-
03 ‘Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων’
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός
του χώρου της επέμβασης.
Τιμή ανά τοποθετούμενο φρεάτιο παροχής ύδρευσης (τεμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 50.00€

Άρθρο A.T. 45:
(ΥΔΡ16.12)

Επισκευή φρεατίου παροχής ύδρευσης

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ-4)

Αποκατάσταση στάθμης φρεατίου παροχής ύδρευσης που έχει υοστεί βύθιση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η εκσκαφή περιμετρικά του φρεατίου για την απελευθέρωση του πλαισίου του από σκυρόδεμα, η
αναδιάταξη του μεταλλικού πλαισίου στήριξης στην απαιτούμενη νέα σταθμη και η πάκτωσή του με
σκυρόδεμα.
β. Η τοποθέτηση και στερέωση του φρεατίου και η πλήρωση του διακένου του ορύγματος με θραυστό
υλικό λατομείου, μέχρι την στάθμη έδρασης της πλακόστρωσης ή επίστρωσης του πεζοδρομίου
γ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-
03 ‘Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων’
δ. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης καθαρισμός
του χώρου της επέμβασης.
Τιμή ανά επισκευαζόμενο φρεάτιο παροχής (τεμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 30.00€

Άρθρο A.T. 46:
(ΥΔΡ16.21.02)

Τοποθέτηση  πολλαπλού  διανομέα  Φ63  επί  υπάρχοντος  αγωγού  για
την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης,  για απόσταση του άξονα του
αγωγού από την πίσω πλευρά του φρεατίου του υδρομετρητή (προς
την Ρ.Γ. ή Ο.Γ.) > 4,00 m

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Τοποθέτηση  στο  πεζοδρόμιο  οδού  πολλαπλού  διανομέα  επί  υπάρχοντος  αγωγού  ύδρευσης  εν
λειτουργία , διερχόμενου υπό το πεζοδρόμιο ή υπό το κατάστρωμα της οδού, για την εγκατάσταση
παροχών ύδρευσης
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α.  Χάραξη  του  οδοστρώματος  (ασφαλτικού  ή  από  σκυρόδεμα)  στην  θέση  επέμβασης  με
ασφαλτοκόφτη και εσκαφή μέχρι την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης,  με μηχανικά μέσα ή/και
χειρωνακτικά (όταν ο αγωγός διέρχεται υπό το κατάστρωμα της οδού)
β.  Διάνοιξη  ορύγματος  στο  πεζοδρόμιο  επαρκών  διαστάσεων  για  την  εγκατάσταση  του
προβλεπόμενου πολλαπλού διανομέα ή/και την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης (εάν διέρχεται υπό
το  πεζοδρόμιο),  σύμφωνα  με  τα  σχέδια  λεπτομερειών  της  μελέτης,  με  μηχανικά  μέσα  ή  και
χειρωνακτικά  (περιλαμβάνεται  η  αποσύνθεση  της  πλακόστρωσης  και  των  επιστρώσεων  από
σκυρόδεμα επί του πεζοδρομίου στην επιφάνεια επέμβασης).
γ. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων αποξηλώσεων και
εκσκαφών.
δ.  Η  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  από  την  αποθήκη  του  Φορέα  Εργων  Υδρευσης,  των
απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και υλικών (χορηγούνται από τον Φορέα).
ζ. Η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου υδροληψίας επί του αγωγού(σέλλα), του κρουνού συνένωσης,
σωλήνα σύνδεσης Φ32  mm από ΡΕ ή  χαλκοσωλήνα του απαιτουμένου μήκους μέχρι  τον κρουνό
διακοπής του πολλαπλού διανομέα,  του στοιχείου του πολλαπλού διανομέα Φ63 από ΡΕ και  των
σωλήνων σύνδεσης του πολλαπλού διανομέα με τα φρεάτια μετρητών (εύκαμπτοι σωλήνες flexible, ή
σωλήνες ΡΕ Φ 25 mm με τα αντίστοιχα ρακόρ στα άκρα τους).
η. Η σύνδεση του αγωγού διανομής με τον αγωγό παροχής με την μέθοδο της διάτρησης υπό πίεση με
χρήση κατάλληλης προς τούτο συσκευής.
θ. Η τοποθέτηση επί μεταλλικού πλαισίου που χορηγει ο Φορέας Υδρευσης και η προσαρμογή με την
στάθμη του πεζοδρομίου όλων των φρεατίων που θα απαιτηθούν, για την σύνδεση νέων παροχών και
την  μεταφορά  των  υφισταμένων  στον  πολλαπλό  διανομέα,  αφού  προηγηθεί  σκυροδέτηση  του
εσωτερικού  του  πλαισίου.  Αν  χρησιμοποιηθούν  φρεάτια  παλαιού  τύπου  περιλαμβάνεται  και  η
σύνδεση του αγωγού της παροχής με τα ειδικά χαλύβδινα τεμάχια (ταυ ή ψ) όταν αυτά χρειάζονται.
ι. Η επανεπίχωση του ορύγματος με άμμο λατομείου και η επαναφορά του οδοστρώματος και του
πεζοδρομίου  στην  προτέρα  τους  κατάσταση  (οδοστρωσία,  ασφαλτικά,  κρασπεδόρειθρα,
πλακοστρώσεις,  επιστρώσεις  σκυροδέματος  κλπ),  σύμφωνα  με  τις  ΕΤΕΠ  08-06-08-03
‘Αποκατάσταση  πλακοστρώσεων  στις  θέσεις  διέλευσης  υπογείων  δικτύων’  και  08-06-08-04
‘Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων’.
Επισημαίνονται οι εκόλουθες περιπτώσεις ειδικής εφαρμογής του παρόντος άρθρου:
α.  Οταν στο ακίνητο δεν προβλέπεται να τοποθετηθούν 3 παροχές συνολικά, εκτελούνται όλες οι
εργασίες του παρόντος άρθρου, εκτός από την εγκατάσταση του στοιχείου του πολλαπλού διανομέα.
Στην περίπτωση αυτή η τιμή μονάδας του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται σε ποσοστό 70%.
β. Οταν ο πολλαπλός διαμομέας τοποθετείται εκ των υστέρων και συνδέεται με υφιστάμενο κρουνό
διακοπής επί του αγωγού διανομής,  εκτελούνται οι  υπόλοιπες εργασίες του παρόντος άρθρου και
τιμολογούνται με το 30% της συνολικής τιμής.
Τιμή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανομέα (τεμ) επί αγωγού από οποιοδήποτε υλικό και
οποιασδήποτε διαμέτρου, ανά ομάδα 4 μουφών σύνδεσης.
Για πολλαπλούς διανομείς με αριθμό συνδέσεων Ν μεγαλύτερο από 4 συνδέσεις, η τιμή μονάδας του
παρόντος άρθρου (Τιμή βάσεως = ΤΒ) προσαρμόζεται σύμφωνα με την σχέσησύμφωνα με την σχέση:
Τιμή Εφαρμογής = (N/4) x ΤΒ x (1,00 - 0,005 xN)

Τιμή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανομέα (τεμ) επί αγωγού από οποιοδήποτε υλικό και
οποιασδήποτε  διαμέτρου,  ανά  ομάδα  4  μουφών  σύνδεσης,  ανάλογα  με  την  θέση  διέλευσης  του
αγωγού διανομής.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια τριάντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 230.00€

Άρθρο A.T. 47: Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην

Τιμολόγιο Μελέτης



ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                          Σελ: 43/68

(ΥΔΡ16.27) στάθμη του οδοστρώματος

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2226)

Προσαρμογή φρεατίου δικλίδας, εμφανούς ή καλυμμένου στην στάθμη του οδοστρώματος.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
-  Ο  εντοπισμός  της  θέσης  της  καλυμμένης  δικλίδας  με  χρήση  ανιχνευτή  μετάλλων,  με  βάση  τα
υπάρχοντα  σχέδια  του  δικτύου  κλπ  στοιχεία  που  διαθέτει  η  Υπηρεσία  (σκαριφήματα,  παλιές
εξασφαλίσεις κλπ), με έρευνα σε οποιαδήποτε ακτίνα απαιτηθεί προς τούτο.
- Η εκσκαφή γύρω από τον σωλήνα χειρισμών και η προσθήκη της απαιτούνενης προέκτασης ή η
αντικατάστασή του,  ούτως ώστε το  κάλυμμα του  βανοφρεατίου  να ευρίσκεται  στην στάθμη  της
ερυθράς της οδού.
- Η επανεπίχωση του ορύγματος με συμπυκνωμένο διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου και η
αποκατάσταση του ασφαλτικού τάπητα ή της πλακόστρωσης γύρω από το κάλυμμα.
-  Η  εξάρτηση  τηςν  θέσεως  του  βανοφρεατίου  από  σταθερά  σημεία  (εξασφάλιση)  και  η  σύνταξη
σχετικού σκαριφήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας.
Τιμή ανα φρεάτιο δικλίδας (εντοπισμός, προσαρμογή, σκαρίφημα).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ

(Αριθμητικώς): 100.00€

Άρθρο A.T. 48:
(ΥΔΡ5.07)

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 (Ολογράφως): δέκα επτά ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 17.84€

Άρθρο A.T. 49:
(ΥΔΡ4.01.01)

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

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)

Καθαιρέσεις  τμημάτων  κατασκευών  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  (χωρίς  πρόκληση  ζημιών  στο
απομένον  τμήμα),  σύμφωνα  με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  15-02-01-01  ‘Καθαιρέσεις  στοιχείων
οπλισμένου  σκυροδέματος  με  μηχανικά  μέσα’,  με  την  φόρτωση  και  μεταφορά  των  προϊόντων
καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση.
Συμπεριλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  απαιτούμενες  προσωρινές  αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις,  ο
τεμαχισμός των αποκοπτομένων στοιχείων, ο έλεγχος και αντιμετώπιση της παραγόμενης κατά την
εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα
προϊόντα της καθαίρεσης.
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Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) πλήρως αποκοπτομένων στοιχείων.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 48.64€

Άρθρο A.T. 50:
(ΥΔΡ4.04)

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)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 20.64€

Άρθρο A.T. 51:
(ΥΔΡ4.09.02)

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

(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
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.
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα οκτώ ευρώ

(Αριθμητικώς): 18.00€

Άρθρο A.T. 52:
(ΥΔΡ4.10)

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 (Ολογράφως): είκοσι πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 25.00€

Άρθρο A.T. 53:
(ΥΔΡ4.11)

Αποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα στις θέσεις 
ορυγμάτων υπογείων δικτύων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6804)

Aποκατάσταση πεζοδρομίου από άοπλο σκυρόδεμα, το οποίο έχει αποξηλωθεί για την κατασκευή
υπογείου δικτύου, στην προτέρα του κατάσταση.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου σκυροδέματος κατηγορίας C12/15.
β. Η επιπέδωση και συμπύκνωση της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος και η διαβροχή της πριν
από την σκυροδέτηση.
γ.  Ο  καθαρισμός  των  παρειών  του  υπάρχοντος  σκυροδέματος  εκατέρωθεν  του  ορύγματος  από
χαλαρά υλικά
δ. Η διάστρωση και συμπύνωση του σκυροδέματος αποκατάστασης του πεζοδρομίου, πάχους ίσου με
το αποξηλωθέν, και η διαμόρφωση της τελικής επιφανείας έτσι ώστε να εναρμονίζεται πλήρως με την
περιβάλλουσα επίστρωση (υφή, συνέχεια σκοτιών, αρμών κλπ).
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανακατασκευής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ

(Αριθμητικώς): 10.00€

Άρθρο A.T. 54:
(ΥΔΡ4.13)

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα
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(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6082.1)

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

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι οκτώ ευρώ και εξήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 28.64€

Άρθρο A.T. 55:
(ΥΔΡ9.10.03)

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6326)

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

Τιμολόγιο Μελέτης
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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.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 75.00€

Άρθρο A.T. 56:
(ΧΡΣΝΥΔΡ1)

Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων (Π.Κ.Ε.), 
υδροσυλλογής διπλό

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2548)

Για την κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων διπλών, τα οποία θα είναι πλήρως ή εν μέρει
προκατασκευασμένα ή θα κατασκευαστούν με επί τόπου έγχυση, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης
αποχέτευσης.,  την  Τ.Σ.Υ.,  τα  ΠΚΕ  και  τους  υπόλοιπους  όρους  δημοπράτησης,  τοποθετημένα  και
στερεωμένα στην προβλεπόμενη θέση τους, συνδεδεμένα με τους αγωγούς εισροής ή εκροής, έτοιμα
για λειτουργία.Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:o η δαπάνη προμήθειας των κάθε είδους υλικών,
όπως  σκυροδέματα  (κατασκευής,  κοιτόστρωσης,  εγκιβωτισμού  και  μόρφωσης  της  κλίσης  του
πυθμένα  των  φρεατίων  υδροσυλλογής  σε  τριγωνική  τάφρο  επιχώματος),  έτοιμα
προκατασκευασμένα  τεμάχια,  οπλισμοί  (κοινοί  ή  γαλβανισμένοι),  αγωγοί  μέσα  στα  φρεάτια
επίσκεψης, (με το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού τους), σιδηρά, γαλβανισμένα και χυτοσιδηρά είδη (όπως
σχάρες, καλύμματα και πλαίσια φρεατίων, αγκυρώσεις, βαθμίδες επίσκεψης, σιδηρές αναρτήσεις), μη
συρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης διακένων οπών σύνδεσης αγωγών και στερέωσης σχαρών
υδροσυλλογής, υλικά της ΠΤΠ Ο 150, τάκοι στερέωσηςo η δαπάνη των μεταφορών από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο προκατασκευής και απ' εκεί (ή απ' ευθείας) στον τόπο ενσωμάτωσης, με τις
φορτοεκφορτώσεις, το χαμένο χρόνο φορτοεκφορτώσεων, σταλίες και προσωρινές αποθηκεύσειςo η
δαπάνη  της  πλήρους  εργασίας  για  εκσκαφή  του  σκάμματος  θεμελίωσης  σε  κάθε  είδους  έδαφος,
προκατασκευή,  τοποθέτηση  και  στερέωση  των  φρεατίων,  επί  τόπου  τοποθέτηση  οπλισμού,
κατασκευή ξυλοτύπων, έγχυση σκυροδέματος, διάνοιξη οπών σύνδεσης των σωλήνων, σύνδεση των
σωλήνων,  σφράγισης  του  διακένου  μεταξύ  οπών  και  σωλήνων,  κατασκευή  και  πάκτωση  των
βαθμίδων  επίσκεψης,  κατασκευή  και  τοποθέτηση  σχαρών,  καλυμμάτων  και  πλαισίων,
επαναπλήρωση σκάμματοςo η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των
φρεατίων υδροσυλλογής για προσαρμογή της στέψης τους στην κλίση ή επίκλιση της οδούo η δαπάνη
χρήσης των μηχανημάτων (με υποχρεωτική χρήση κατάλληλου γερανού για τη φάση τοποθέτησης
και  στερέωσης  προκατασκευασμένων  στοιχείων)o η  δαπάνη  απόσβεσης  τύπων  και  άλλων
εγκαταστάσεων προκατασκευήςo η δαπάνη των τυχόν απαιτούμενων αντλήσεων υδάτων και κάθε
είδους δυσχερειών από παρουσία νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη έστω και αν δεν αναγράφεται
ρητά αλλά είναι αναγκαία για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, όπως περιγράφεταιΣτη τιμή μονάδας
δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη (εργασία και υλικά) όπλισης φρεατίων υδροσυλλογής όπου απαιτείται,
η δαπάνη (εργασία και υλικά) επί τόπου σκυροδέτησης τμήματος των φρεατίων υδροσυλλογής για
αύξηση του εσωτερικού μέσου ύψους των φρεατίων πέραν των 1200χλστ. και η πρόσθετη δαπάνη
(εργασία  και  υλικά)  κατασκευής  λαιμού  ύψους  h>1,00μ  σε  φρεάτια  επίσκεψης  υπονόμων  ή
στραγγιστηρίων.

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πεντακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 500.00€

Άρθρο A.T. 57:
(ΟΔΟΒ-29.4.7)

Κατασκευή ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης,
κεφαλοδέσμωνκ.λ.π με σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2551)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος, 
•  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση  και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς
•  η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών  ή  άλλης
μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
•  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του, 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
•  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε  πραγματικούς
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε
περίπτωση  προεντεταμένου  σκυροδέματος)  ή  των  κενών  διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών
σκοτιών διατομής μέχρι 10  cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5  cm, αφαιρουμένων
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση
τις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  μελέτης,  χωρίς  να  επιμετράται  ο  τυχόν  επιπλέον  όγκος  που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: 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
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Κατασκευή ακροβάθρων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους με τα συνδεδεμένα πτερύγιά
τους από σκυρόδεμα C20/25 οπλισμένο.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν είκοσι έξι ευρώ

(Αριθμητικώς): 126.00€

Άρθρο A.T. 58:
(ΥΔΡ12.10.04)

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, 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 (StandardDimensionRatio: 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
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων 
και των ειδικών τεμαχίων.

Τιμολόγιο Μελέτης
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ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ

(Αριθμητικώς): 9.00€

Άρθρο A.T. 59:
(ΥΔΡ12.10.08)

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR 
41, DN 400 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.6)

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 (StandardDimensionRatio: 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
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων
και των ειδικών τεμαχίων.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριάντα τρία ευρώ

(Αριθμητικώς): 33.00€

Άρθρο A.T. 60:
(ΥΔΡ12.10.10)

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR
41, DN 630 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6711.7)

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 (StandardDimensionRatio: 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).
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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
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους των φρεατίων
και των ειδικών τεμαχίων.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα πέντε ευρώ

(Αριθμητικώς): 75.00€

Άρθρο A.T. 61:
(ΥΔΡ11.01.02)

Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο (ductileiron)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6752)

Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση  CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας  D
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης).
Περιλαμβάνεται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  καλύμματος  του  φρεατίου  και  του
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα.
Επιμέτρηση  με  βάση  τους  πίνακες  του  προμηθευτή  (σε  καμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτή
επιμέτρηση με ζύγιση)
Τιμή  ανά  χιλιόγραμμο  (kg)  καλύμματος  και  αντιστοίχου  πλαισίου  έδρασης,  ανεξαρτήτως  της
φέρουσας ικανότητας.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 2.80€

Άρθρο A.T. 62:
(ΥΔΡ16.09)

Ανακατασκευή  τμημάτων  αγωγού  συνδέσεως  φρεατίου
υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6730.4)

Ανακατασκευή αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το παρακείμενο δίκτυο ομβρίων που
έχει υποστεί έμφραξη και δεν μπορεί να καθαρισθεί με πιεστικό μηχάνημα, ή έχει θραυστεί.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
-  Η  εκσκαφή  ορύγματος  για  την  αποκάλυψη  του  αγωγού  σε  οποιαδήποτε  θέση  (πεζοδρόμιο  ή
κατάστρωμα οδού) με χρήση μηχανικών μέσων και χειρωνακτική υποβοήθηση (κοπή ασφαλτικού με
αρμοκόφτη, αποξήλωση πλακόστρωσης ή επίστρωσης πεζοδρομίου, εκσκαφή)
-  Η  περίφραξη  του  χώρου  εκτέλεσης  των  εργασιών  με  ανακλαστικό  πλέγμα  και  η  τοποθέτηση
εργοταξιακής σήμανσης για την τοπική ρύθμιση της κυκλοφορίας οχημάτων (πινακίδες,  πλαστικά
στηθαία NewJersey, κώνοι κλπ)
- Η προμήθεια του απαιτουμένου μήκους τσιμεντοσωλήνων D 400 mm ή πλαστικών σωλήνων D 315
mm για  την  αποκατάσταση  της  σύνδεσης  σύνδεσης,  η  τοποθέτηση  και  ο  εγκιβωτισμός  τους  με
συμπυκνωμένο θραυστό υλικό λατομείου ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής (ΥΕΧΑ).
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος που αποξηλώθηκε και η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην
πρότερα του κατάσταση, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-03 ‘Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις
θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων’
- Η συλλογή, φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαφών και αποξηλώσεων και
ο πλήρης καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.

Τιμολόγιο Μελέτης



ΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΒΙΟΠΑ ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ                                                                                                          Σελ: 52/68

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού σύνδεσης (μμ)

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): διακόσια ευρώ

(Αριθμητικώς): 200.00€

Άρθρο A.T. 63:
(ΟΔΟΔ-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): ενενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.90€

Άρθρο A.T. 64:
(ΥΔΡ4.12)

Άρση καταπτώσεων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120)

Άρση  καταπτώσεων,  κατολισθήσεων,  προσχώσεων,  λόγω  βροχοπτώσεων  ή  άλλης  αιτίας,
οποιασδήποτε  φύσης  γαιωδών  ή  βραχωδών  προϊόντων,  σε  οποιαδήποτε  θέση  του  έργου,  με  τη
μόρφωση του πυθμένα και των πρανών και την φόρτωση και μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε
οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): επτά ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά

(Αριθμητικώς): 7.54€

Άρθρο   A  .  T  . 65:
(ΧΡΣ66.8.Ν)

Ανύψωση φρεατίων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2531)

Υψομετρική προσαρμογή ανω στάθμης υφιστάμενων φρεατίων επίσκεψης δικτύων κοινής ωφέλειας,
δηλαδή η αποξήλωση του καλύματος ή σχάρας και του πλαισίου του, η καθαίρεση του σώματος του
φρεατίου σε βάθος ανάλογο με τον υποβιβασμό της στάθμης ή η κατασκευή επέκτασης του σώματος
του φρεατίου σε ύψος ανάλογο με την ανύψωση της στάθμης, ο επανεγκιβωτισμός του πλαισίου του
καλύματος-σχάρας. Στη τιμη περιλαμβανεται η προμηθεια όλων των υλικών και η εργασία για την
πλήρη κατασκευή με την απόρριψη των προϊόντων καθαιρέσεων.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 60.00€

Άρθρο A.T. 66:
(ΟΙΚ38.20.02)

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C (S500s)

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3873)

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής διατομών,
κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης σύμφωνα με την μελέτη,
προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα
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σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00  ‘Χαλύβδινος  οπλισμός
σκυροδεμάτων’
Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο  χάλυβας  οπλισμού  σκυροδεμάτων  επιμετράται  σε  χιλιόγραμμα  βάσει  αναλυτικών  Πινάκων
Οπλισμού.  Εάν οι  πίνακες αυτοί  δεν συμπεριλαμβάνονται  στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται  με  μέριμνα  του  Αναδόχου  και  θα  υποβάλλονται  στην  Υπηρεσία  προς  έλεγχο  και
θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού. 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης,  τα  βάρη  ανά  τρέχον  μέτρο  κατά  διάμετρο,  τα  επί  μέρους  και  τα  ολικά  μήκη  των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Στις  επιμετρούμενες  ποσότητςσ,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι
εναλλάξ
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του
έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών.
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου σύμφωνα με την
μελέτη.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.95€

Άρθρο   A  .  T  . 67:
(ΧΡΣΕΥΑ
Ν6713.2Π-2)

Σύνδεση παροδίων με υφιστάμενο αγωγό ακαθάρτων

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ6711)

Για  την  πλήρη  κατασκευή  μιας  σύνδεσης  (1  τεμ.)  περιλαμβανομένης  της  δαπάνης  για  κάθε
απαιτούμενο υλικό (φρεάτιο, σωλήνας σύνδεσης PVC/σειρά 41 Φ125, μούφα αναμονής από πλαστικό
σωλήνα  PVC/σειρά 41κλπ),  εργασία  (εκσκαφές,  επιχώσεις  κλπ)  και  μικρουλικά  σύνδεσης  και  τις
απαιτούμενες δοκιμές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια πενήντα εννιά ευρώ και σαράντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 359.45€

Άρθρο A.T. 68:
(ΥΔΡ16.40.01)

Καθαρισμός  αγωγών  αποχέτευσης  με  χρήση  αποφρακτικού
μηχανήματος DN 200-300 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120)

Πλήρης  καθαρισμός  κλάδου  αγωγού  αποχέτευσης  ακαθάρτων  μεταξύ  δύο  διαδοχικών  φρεατίων,
μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού

Τιμολόγιο Μελέτης
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και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων,
ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. 
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  τροφοδοσία  με  το  απαραίτητο  νερό,  η  αναρρόφηση  των
ιζημάτων, η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη των μέτρων
ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα
φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 5.40€

Άρθρο A.T. 69:
(ΥΔΡ16.40.02)

Καθαρισμός  αγωγών  αποχέτευσης  με  χρήση  αποφρακτικού
μηχανήματος DN 315-400 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120)

Πλήρης  καθαρισμός  κλάδου  αγωγού  αποχέτευσης  ακαθάρτων  μεταξύ  δύο  διαδοχικών  φρεατίων,
μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού
και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων,
ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. 
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  τροφοδοσία  με  το  απαραίτητο  νερό,  η  αναρρόφηση  των
ιζημάτων, η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη των μέτρων
ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα
φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 6.80€

Άρθρο A.T. 70:
(ΥΔΡ16.40.03)

Καθαρισμός  αγωγών  αποχέτευσης  με  χρήση  αποφρακτικού
μηχανήματος DN 450-600 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120)

Πλήρης  καθαρισμός  κλάδου  αγωγού  αποχέτευσης  ακαθάρτων  μεταξύ  δύο  διαδοχικών  φρεατίων,
μήκους 30 έως 60 m, με χρήση αποφρακτικού υψηλής πίεσης και αναρρόφησης, ειδικού εξοπλισμού
και μέσων, όπως ριζοκοπτικές αλυσίδες, ακροφύσια εισπίεσης για την χαλάρωση των αποθέσεων,
ακροφύσια αναρρόφησης κλπ. 
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνεται  η  τροφοδοσία  με  το  απαραίτητο  νερό,  η  αναρρόφηση  των
ιζημάτων, η συλλογή και αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, καθώς και η δαπάνη των μέτρων
ρύθμισης της κυκλοφορίας στην θέση επέμβασης και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου γύρω από τα
φρεάτια μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.
Η βιντεοσκόπηση για τον έλεγχο του γενομένου καθαρισμού επιμετράται ιδιαίτερα, σύμφωνα με τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ και είκοσι λεπτά

(Αριθμητικώς): 8.20€

Άρθρο A.T. 71:
(ΥΔΡ16.45)

Ψηφιακή βιντεοσκόπηση αγωγών αποχέτευσης

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6120)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Εσωτερική επιθεώρηση δικτύου ακαθάρτων με σύστημα Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV),
προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν φθορές, εμφράξεις, διαρροές, αστοχίες ή παράνομες συνδέσεις,
σε εκ των προτέρων πλήρως καθαρισμένους αγωγούς.
Στην τιμή περιλαμβάνεται η πλήρης βιντεοσκόπηση του αγωγού με έγχρωμη Πανοραμική (pan-and-
tilt) κάμερα σε αυτοκινούμενο σύστημα (και όχι με χειροκίνητη κάμερα τύπου ώθησης) και η σύνταξη
Πρωτοκόλλου και Αναφοράς με σχόλια και παρατηρήσεις για την κατάστασή του δικτύου.
Η επιθεώρηση θα γίνει σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΛΟΤ EN 752-1,  EN
752-5, EN 752-7 και το πρότυπο κωδικοποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 13508-2 για αγωγούς αποχέτευσης εκτός
κτιρίων.
Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  εργασίες  όπως  η  φραγή  των  αγωγών  με  φουσκωτά
παρεμβύσματα  και  η  εκτροπή  της  ροής  με  αντλίες  παράκαμψης  ή  άλλα  μέσα,  προκειμένου  να
εξασφαλισθεί χαμηλή στάθμη ροής στον αγωγό, μη υπερβαίνουσα το 10% της διαμέτρου του για την
είσοδο του φορείου στον αγωγό.
Η επιθεώρηση θα εκτελείται  από Οίκο ειδικευμένο στο αντικείμενο,  ο  οποίος  εφαρμόζει  σύστημα
διασφάλισης ποιότητος για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας, πιστοποιημένο κατά ISO 9001,
από διαπιστευμένο προς τούτο φορέα.
Το σύνολο της εργασίας (video, φωτογραφίες, πρωτόκολλα ) θα παραδοθεί στην Υπηρεσία, τόσο σε
ψηφιακή  όσο  και  σε  έντυπη  μορφή,  σε  2  (δύο)  τουλάχιστον  αντίγραφα,  εκ  των  οποίων  το  ένα
τουλάχιστον έγχρωμο. Ειδικότερα ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στον Κύριο του Έργου, με
την ολοκλήρωση της εργασίας, πλήρη πρωτόκολλα επιθεώρησης σε έντυπη και ψηφιακή μορφή, κατά
τμήματα  του  δικτύου  μεταξύ  διαδοχικών  φρεατίων  (τομείς)  τα  οποία  θα  περιλαμβάνουν  κατ’
ελάχιστο τα εξής:
• Συνοπτική Τεχνική Έκθεση στην οποία θα υποδεικνύεται ο τρόπος επισκευής για κάθε τύπο βλάβης
• Περίληψη των πορισμάτων έρευνας κατά τομέα (SectionReport)
• Εκτύπωση αναφοράς (report) με ταξινόμηση (α)  ανά τύπο-κωδικό βλάβης (β) ανά οδό (γ) ανά
τομέα.
•  Γραφικά  τομέων  (SectionGraphics),  ήτοι  σχηματική  διάταξη  του  αγωγού  στην  οποία  θα
υποδεικνύεται η θέση των διαφόρων προβληματικών σημείων.
• Βιντεοσκόπηση ανά τομέα σε ψηφιακή μορφή και η παράδοση DVD ή εξωτερικού σκληρου δίσκου
USB με αρχεία video στο φορμάτ που θα επιλέξει η Υπηρεσία.
• Mηκοτομή του αγωγού (tiltgraphics), με βάση τα απόλυτα υψόμετρα του πυθμένα των φρεατίων,
στην οποία τα ελαττωματικά τμήματα του τομέα (δηλαδή τα τμήματα με βυθίσεις και εξάρσεις) θα
υποδεικνύονται με κατάλληλη επισήμανση.
• Εκτύπωση εικόνων με τα προβληματικά σημεία ανά τομέα
• Εφόσον παρέχονται από τον Κύριο του Εργου ψηφιακά υπόβαθρα: αποτύπωση των βλαβών σε
σχέδιο του δικτύου (.dwg).
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) επιθεωρουμένου αγωγού μεταξύ δύο διαδοχικών φρεατίων, σύμφωνα με
τα ανωτέρω.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): έξι ευρώ και τριάντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 6.30€

Άρθρο A.T. 72:
(ΥΔΡ16.50.01)

Εσωτερική σημειακή επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση
υαλοϋφάσματος,  DN  200-250,  επί  μήκους  μέχρι  100  cm,  με  ύφασμα
τριπλής  στρώσης  από  υαλοβάμβακα  των  1100  gr/cm²,  χωρίς  τις
εργασίες προετοιμασίας

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370)

Εργασίες εσωτερικής σημειακής επισκευής αγωγών ακαθάρτων στα τμήματα που έχουν εντοπισθεί
προβλήματα από την βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, με επικόλληση υφάσματος με βάση τον
υαλοβάμβακα (φόδρα) με χρήση ρητίνης δύο συστατικών.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Το παρόν άρθρο αφορά μόνον τις εργασίες επικόλλησης της φόδρας. Οι εργασίες καθαρισμού του
εσωτερικού του αγωγού και γενικώς οι εργασίες προετοιμασίας για την επισκευαστική επέμβαση,
συμπεριλαμβανομένης τα κοπής προεξοχών, καλύπτονται από τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Η μέθοδος και τα αναλώσιμα υλικά της διαδικασίας επισκευής θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο DIN
1986-3 για την αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης για απόρριψη λυμάτων.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο που θα διαθέτει τον απαιτούμενο
ειδικό εξοπλισμό και θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατα ISO 9001.
Τόσο η  μεθοδολογία  επέμβασης,  όσο  και  το συνεργείο  εκτέλεσης των εργασιών υπόκεινται  στην
έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικό φάκελλο.
Στο αντικείμενο του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
1. Η επισκευή ρωγμών ή οπών οι οποίες οδηγούν σε εμφανή εισροή ή εμφανή εκροή νερού, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της βιντεοσκόπησης, με εσωτερική εφαρμογή φόδρας ( liner), σε μήκος ανάλογο
με το μέγεθος της ρωγμής ή της οπής με όλα τα απαιτούμενα υλικά, τον εξοπλισμού και τα μέσα.
2.  Η  επισκευή  του  αγωγού  στα  σημεία  σύνδεσης  των  σωλήνων,  όταν  υπάρχει  αποσύνδεση  του
συνδέσμου αλλά δεν απαιτείται εργασία κοπής ή άλλη προετοιμασία
3.  Η  επισκευή  του  αγωγού  στα  σημεία  σύνδεσης  των  σωλήνων,  όταν  υπάρχει  εμφανές  κενό  ή
ανεπιτυχής ευθυγράμμιση η οποία δημιουργεί κενό μεταξύ των σωλήνων,  με προσθήκη τμήματος
liner για την κάλυψη του κενού
4. Η αποκατάσταση οποιαδήποτε άλλης βλάβης στον αγωγό η οποίας μπορεί να αντιμετωπισθεί με
εισαγωγή και τοποθέτηση εσωτερικής φόδρας χωρίς άλλη προετοιμασία
5. Η βιντεοσκόπηση του επισκευασμένου αγωγού, στο σημείο επισκευής, για την πιστοποίηση του
καλού αποτελέσματος της εργασίας και η παράδοση DVD με αρχεία video στο φορμάτ που θα επιλέξει
η Υπηρεσία.
Το χρησιμοποιούμενο ύφασμα θα είναι τυπικού βάρους 1100 gr/cm2, η δε μέση ανάλωση της ρητίνης
1,6  lt/m2. Η ρητίνη θα είναι κατάλληλης σύνθεσης για το υλικό κατασκευής του επισκευαζομένου
αγωγού.  Σε  κάθε  περίπτωση,  το  μήκος  επισκευής  θα  είναι  τουλάχιστον  ίσο  προς  το  150%  της
επισκευαζόμενης ρωγμής ή οπής και όχι μικρότερο από 60 cm.
Σε επισκευές που αφορούν μεγάλη παρατηρούμενη εισροή και σε αγωγούς διαμέτρου άνω των 500
mm,  ανεξάρτητα  από  τον  τύπο  της  βλάβης,  θα  εφαρμόζεται  και  πρόσθετη  ενδιάμεση  (τέταρτη)
στρώση υφάσματος, με βάση τις αντίστοιχες υποπεριπτώσεις του παρόντος άρθρου.
Τιμή ανά θέση επισκευής και διάμετρο αγωγού (τεμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τριακόσια ογδόντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 380.00€

Άρθρο A.T. 73:
(ΥΔΡ16.50.05)

Εσωτερική σημειακή επισκευή αγωγών αποχέτευσης με επικόλληση
υαλοϋφάσματος, DN 315-400, επί μήκους μέχρι 100 cm, με ύφασμα από
υαλοβάμβακα των 1100 gr/cm², τριπλής στρώσης, χωρίς τις εργασίες
προετοιμασίας

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370)

Εργασίες εσωτερικής σημειακής επισκευής αγωγών ακαθάρτων στα τμήματα που έχουν εντοπισθεί
προβλήματα από την βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις, με επικόλληση υφάσματος με βάση τον
υαλοβάμβακα (φόδρα) με χρήση ρητίνης δύο συστατικών.
Το παρόν άρθρο αφορά μόνον τις εργασίες επικόλλησης της φόδρας. Οι εργασίες καθαρισμού του
εσωτερικού του αγωγού και γενικώς οι εργασίες προετοιμασίας για την επισκευαστική επέμβαση,
συμπεριλαμβανομένης τα κοπής προεξοχών, καλύπτονται από τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Η μέθοδος και τα αναλώσιμα υλικά της διαδικασίας επισκευής θα είναι σύμφωνα με το Πρότυπο DIN
1986-3 για την αποκατάσταση αγωγών αποχέτευσης για απόρριψη λυμάτων.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο που θα διαθέτει τον απαιτούμενο
ειδικό εξοπλισμό και θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατα ISO 9001.
Τόσο η  μεθοδολογία  επέμβασης,  όσο  και  το συνεργείο  εκτέλεσης των εργασιών υπόκεινται  στην
έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικό φάκελλο.

Τιμολόγιο Μελέτης
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Στο αντικείμενο του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:
1. Η επισκευή ρωγμών ή οπών οι οποίες οδηγούν σε εμφανή εισροή ή εμφανή εκροή νερού, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της βιντεοσκόπησης, με εσωτερική εφαρμογή φόδρας ( liner), σε μήκος ανάλογο
με το μέγεθος της ρωγμής ή της οπής με όλα τα απαιτούμενα υλικά, τον εξοπλισμού και τα μέσα.
2.  Η  επισκευή  του  αγωγού  στα  σημεία  σύνδεσης  των  σωλήνων,  όταν  υπάρχει  αποσύνδεση  του
συνδέσμου αλλά δεν απαιτείται εργασία κοπής ή άλλη προετοιμασία
3.  Η  επισκευή  του  αγωγού  στα  σημεία  σύνδεσης  των  σωλήνων,  όταν  υπάρχει  εμφανές  κενό  ή
ανεπιτυχής ευθυγράμμιση η οποία δημιουργεί κενό μεταξύ των σωλήνων,  με προσθήκη τμήματος
liner για την κάλυψη του κενού
4. Η αποκατάσταση οποιαδήποτε άλλης βλάβης στον αγωγό η οποίας μπορεί να αντιμετωπισθεί με
εισαγωγή και τοποθέτηση εσωτερικής φόδρας χωρίς άλλη προετοιμασία
5. Η βιντεοσκόπηση του επισκευασμένου αγωγού, στο σημείο επισκευής, για την πιστοποίηση του
καλού αποτελέσματος της εργασίας και η παράδοση DVD με αρχεία video στο φορμάτ που θα επιλέξει
η Υπηρεσία.
Το χρησιμοποιούμενο ύφασμα θα είναι τυπικού βάρους 1100 gr/cm2, η δε μέση ανάλωση της ρητίνης
1,6  lt/m2. Η ρητίνη θα είναι κατάλληλης σύνθεσης για το υλικό κατασκευής του επισκευαζομένου
αγωγού.  Σε  κάθε  περίπτωση,  το  μήκος  επισκευής  θα  είναι  τουλάχιστον  ίσο  προς  το  150%  της
επισκευαζόμενης ρωγμής ή οπής και όχι μικρότερο από 60 cm.
Σε επισκευές που αφορούν μεγάλη παρατηρούμενη εισροή και σε αγωγούς διαμέτρου άνω των 500
mm,  ανεξάρτητα  από  τον  τύπο  της  βλάβης,  θα  εφαρμόζεται  και  πρόσθετη  ενδιάμεση  (τέταρτη)
στρώση υφάσματος, με βάση τις αντίστοιχες υποπεριπτώσεις του παρόντος άρθρου.
Τιμή ανά θέση επισκευής και διάμετρο αγωγού (τεμ).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): τετρακόσια είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 420.00€

Άρθρο A.T. 74:
(ΥΔΡ16.52.01)

Επισκευή  προβληματικών  συνδέσεων  σε  δίκτυο  ακαθάρτων  με
επέμβαση  από  το  εσωτερικό  του αγωγού,  χωρίς  όρυγμα,  πλευρικής
σύνδεσης  έως  Φ160  σε  αγωγούς  Φ200-600,  χωρίς  τις  εργασίες
προετοιμασίας

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370)

Επισκευή συνδέσεων σε δίκτυο ακαθάρτων οι οποίες εμφανίζουν εισροή ομβρίων ή διαρροές, με κοπή
των  τυχόν  προεξοχών  του  σωλήνα  σύνδεσης  στο  εσωτερικό  του  αγωγού,  προσθήκη  σέλλας
υαλοβάμβακα στο σημείο σύνδεσης και συγκόλλησή της με εποξειδική ρητίνη, με επέμβαση από το
εσωτερικό του αγωγού ακαθάρτων, χωρις διάνοιξη ορύγματος.
Η  εκτέλεση  των  εργασιών  γίνεται  με  τηλεχειρισμό  ειδικού  ηλεκτροκίνητου  φορείου  που  φέρει
βιντεοκάμερα που κινείται στο εσωτερικό του αγωγού με , το οποίο τροφοδοτείται μέσω σωλήνωσης
πεπιεσμένου  αέρα  και  είναι  εξοπλισμένο  για  την  εκτέλεση  των  επισκευαστικών  επεμβάσεων.
Προηγείται η εκτέλεση βιντεοσκόπησης του εσωτερικού του αγωγού (τιμολογείται ιδιαίτερα) για τον
εντοπισμό και την καταγραφή των θέσεων που απαιτούνται επεμβάσεις.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνει από εξειδικευμένο συνεργείο που θα διαθέτει τον απαιτούμενο
ειδικό εξοπλισμό και θα εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας πιστοποιημένο κατα ISO 9001.
Τόσο η  μεθοδολογία  επέμβασης,  όσο  και  το συνεργείο  εκτέλεσης των εργασιών υπόκεινται  στην
έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από πρόταση του Αναδόχου συνοδευόμενη από πλήρη τεχνικό φάκελλο.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φύσεως υλικά και εξοπλισμός για την εκτέλεση της
εργασίας,  και,  όταν προβλέπεται,  οι  απαιτούμενες προεργασίες για την την επισκευή (π.χ.  η κοπή
προεξοχών  κάθε  μορφής  στο  εσωτερικό  του  αγωγού,  η  κοπή  ριζών  φυτών,  η  χαλάρωση  και
απομάκρυνση αποθέσεων, η εκτροπή της ροής κ.λπ.)
Τιμή κατ’ αποκοπήν (τεμ) για κάθε πλήρη επισκευή.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια τριάντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 630.00€

Τιμολόγιο Μελέτης
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Άρθρο A.T. 75:
(ΧΡΣΝΥΔΡ16.50)

Επισκευή αγωγών DN 450-600,  επί μήκους μέχρι 100cm, με ύφασμα
από  υαλοβάμβακα  τετραπλής  στρώσης,  χωρίς  τις  ετοιμασίες
προετοιμασίας. 

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6370)

Εργασίες εσωτερικής σημειακής επισκευής αγωγών ακαθάρτων στα τμήματα που έχουν εντοπισθεί
προβλήματα από την βιντεοσκόπηση ή άλλες επιθεωρήσεις,  με επικόλληση  με χρήση ρητίνης δύο
συστατικών, και υφάσματος με βάση τον υαλοβάμβακα (φόδρα) σε τρείς (3). Αναλυτικά σύμφωνα με
όσα περιλαμβάνονται στην & ….Της Τεχνικής Έκθεσης και των Ειδικών Προδιαγραφών.Στην τιμή της
εργασίας περιλαμβάνονται:• Η μεταφορά προς και από το έργο του απαραίτητου εξοπλισμού • Το
σύνολο των αναλωσίμων και βοηθητικών υλικών• Η εκτέλεση της εργασίας• Η  βιντεοσκόπηση
του επισκευασθέντος σημείου του αγωγούΔεν περιλαμβάνονται οι προπαρασκευαστικές εργασίες, ως
καθαρισμός του αγωγού και κοπή και απομάκρυνση εμποδίων εντός του αγωγού

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εξακόσια πενήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 650.00€

Άρθρο A.T. 76:
(ΧΡΣΝ1)

Εργασίες κοπής εμποδίων με χρήση κοπτικών τηλεκατευθυνόμενων
οχημάτων σε αγωγούς 200-600mm.

(Κωδικός Αναθεώρησης Ν1)

Εργασία προετοιμασίας αποχετευτικού / ομβρίου αγωγού, για οποιαδήποτε διάμετρο από 150 έως
600m,  και  οποιουδήποτε  υλικού  κατασκευής  του  αγωγού,  για  την  κοπή  και  απομάκρυνση
ελαττωμάτων  και  ξένων  αντικειμένων  του  αγωγού,  με  χρήση  τηλεχειριζόμενου  ρομποτικού
συστήματος κοπής. Περιλαμβάνονται η μεταφορά και αποκομιδή του οχήματος και του εξοπλισμού
από τον τόπο του έργου,  όλες οι προπαρασκευαστικές εργασίες καθαρισμού του αγωγού, φραγής της
ροής,  ως και η απομάκρυνση των υπολειμμάτων κοπής,  όλες οι  εργασίες κοπής,  σύμφωνα με την
Τεχνική  περιγραφή  του  σχετικού  άρθρου,  και  η  τελική  παράδοση  του  αγωγού  έτοιμου  για  την
εκτέλεση σημειακών επισκευών με την μέθοδο υφάσματος-ρητίνης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν ογδόντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 180.00€

Άρθρο A.T. 77:
(ΧΡΣΝ2)

Έλεγχος στεγανότητος σε υφιστάμενους αγωγούς 200-600 mm

(Κωδικός Αναθεώρησης Ν2)

Έλεγχος  Στεγανότητας με  νερό ή  αέρα μεταξύ δύο (2)  διαδοχικών Φρεατίων αγωγών ομβρίων ή
αποχέτευσης, με χρήση ελαστικών φρακτών ροής, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΝ1691, και παραγωγή
πρωτοκόλλου αποτελεσμάτων ελέγχου, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Άρθρο 2.5 του Τεύχους
Τεχνικής Έκθεσης και Ειδικών Τεχνικών Προδιαγραφών. Οι έλεγχοι θα εκτελούνται ανά Τομέα (από
φρεάτιο σε φρεάτιο) με εξοπλισμό του Αναδόχου και συμπεριλαμβάνουν μεταφορά προς και από το
έργο του συνόλου του απαιτούμενου εξοπλισμού (φράκτες, αεροσυμπιεστές κ.τ.λ.), ως και τα πάσης
φύσεως αναλώσιμα, συμπεριλαμβανομένου του νερού, εφόσον ο έλεγχος εκτελεσθεί με νερό.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατόν εξήντα ευρώ

(Αριθμητικώς): 160.00€

Άρθρο A.T. 78:
(ΟΔΟΒ-30.2)

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος B500C

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2612)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου  χάλυβα  οπλισμού  σκυροδέματος  πάσης  φύσεως
κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα
με  την  μελέτη,  προσέγγιση  στην  θέση  ενσωμάτωσης  με  οποιοδήποτε  μέσον  και  τοποθέτησή  του
σύμφωνα  με  τα  σχέδια  οπλισμού.  Εκτέλεση  εργασιών  σύμφωνα  με  την  ΕΤΕΠ  01-02-01-00
‘Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων’
Η  τοποθέτηση  του  σιδηροπλισμού  θα  γίνεται  μόνον  μετά  την  παραλαβή  του  ξυλοτύπου  ή  της
επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).
Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία οπλισμού (χάλυβας
B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων Οπλισμού.
Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα συντάσσονται
με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από
την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις
διαστάσεις  των  ράβδων  (αναπτύγματα),  τις  διαμέτρους,  τις  θέσεις  τοποθέτησης  και  τα  μήκη
υπερκάλυψης,  τα  βάρη  ανά  τρέχον  μέτρο  κατά  διάμετρο,  τα  επί  μέρους  και  τα  ολικά  μήκη  των
ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την
παραλαβή των οπλισμών, θα υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν
την επιμέτρηση των οπλισμών.
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 3-1 του ΚΤΧ-
2008,  ο  οποίος  παρατίθεται  στην  συνέχεια.  Σε  καμμία  περίπτωση  δεν  γίνεται  αποδεκτός  ο
προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου.
Στις  επιμετρούμενες  μονάδες,  πέραν  της  προμήθειας,  μεταφοράς  επί  τόπου,  διαμόρφωσης  και
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
• Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ,
με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην
περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
• Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.
• Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του προβλεπόμενου από
την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2),
• Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.
• Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης που τυχόν
θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).
• Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.05€

Άρθρο A.T. 79:
(ΟΔΟΒ-30.3)

Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 7018)

Για  την  προμήθεια  σιδηρού  οπλισμού  επί  τόπου  των υπαίθριων και  υπόγειων έργων (σηράγγων
υπόγειας  εκσκαφής,  φρεάτων  εκκαπνισμού,  φρεάτων  θεμελίωσης  γεφυρών  κλπ),  την  κοπή,  την
κατεργασία και την επιμελή και έντεχνη τοποθέτησή του σε οποιαδήποτε θέση των έργων (ανωδομή,
θεμέλια, πάσσαλοι οποιουδήποτε τύπου, με παρουσία ή χωρίς παρουσία νερού κλπ.), που θα γίνει
μόνο μετά την παραλαβή των ξυλοτύπων από την Υπηρεσία, σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., τις διατάξεις της
Τεχνικής  Μελέτης  (κατηγορία  χάλυβα,  διάμετροι,  διαστάσεις  και  μορφή)  και  τους  εγκεκριμένους
κανονισμούς.
Στις τιμές περιλαμβάνονται, πέραν της δαπάνης προμήθειας του οπλισμού, ανηγμένα η δαπάνη της
σύνδεσης των ράβδων σιδηρού οπλισμού, που θα γίνεται κατά τρόπο στερεό σε όλες ανεξάρτητα τις
διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ με σύρμα Νο 5 ή μεγαλύτερου πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη
θέση  του  οπλισμού  ή  με  ηλεκτροσυγκόλληση  για  την  περίπτωση  εγχύτων  πασσάλων,  η  δαπάνη

Τιμολόγιο Μελέτης
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προμήθειας  του  σύρματος  πρόσδεσης,  η  δαπάνη  προμήθειας  και  τοποθέτησης  αποστατών,
αρμοκλειδών ή άλλου είδους εγκεκριμένων ενώσεων καθώς και η δαπάνη τοποθέτησης, ανάρτησης
και αγκύρωσής του σε οποιοδήποτε ύψος από το επίπεδο εργασίας,  η δαπάνη των απαιτούμενων
ικριωμάτων και  οποιωνδήποτε  ανυψωτικών μέσων.  Επισημαίνεται  ότι  σχετικά με  τις  ενώσεις  με
ηλεκτροσυγκόλληση  ισχύει  το  DIN 4099  σε  συσχετισμό  με  το  DIN 1045.  Επίσης  στις  τιμές
περιλαμβάνονται τα αναγκαία υποστηρίγματα (καβίλιες), ειδικά τεμάχια ανάρτησης, που τυχόν θα
απαιτηθούν, η οποιαδήποτε απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία μέχρι
την τοποθέτησή του και κάθε άλλη δαπάνη για πλήρως τελειωμένη εργασία καθώς και η δαπάνη
αποστολής  και  δοκιμών  δοκιμίων  σιδήρου  σε  αναγνωρισμένα  εργαστήρια,  όπως  ορίζεται  στους
παραπάνω κανονισμούς και σύμφωνα με τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.
Η επιμέτρηση θα γίνει με βάση τους αναλυτικούς πίνακες οπλισμών της τεχνικής μελέτης ή, αν δεν
υπάρχουν, με βάση τους πίνακες,  που ο ανάδοχος υποχρεούται να συντάξει και να υποβάλει στην
Υπηρεσία  για  έλεγχο  και  θεώρηση  πριν  από  την  έναρξη  της  κατασκευής  [οι  πίνακες  θα  έχουν
συνταχθεί σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και θα περιλαμβάνουν λεπτομερώς τις διαστάσεις, τις
διαμέτρους, τις θέσεις και τα μήκη επικάλυψης (που θα είναι τα ελάχιστα απαιτούμενα), τα βάρη ανά
μ.μ. και ανά διάμετρο - σύμφωνα με τους επίσημους πίνακες βαρών των Γερμανικών Κανονισμών -, τα
μήκη  των  σιδηρών  ράβδων,  τα  μερικά  και  ολικά  βάρη  των  προβλεπομένων  οπλισμών  κλπ].  Η
τοποθέτηση των οπλισμών στο έργο θα ελεγχθεί από την Υπηρεσία και η παραλαβή τους θα γίνει
πριν από την έναρξη διάστρωσης του σκυροδέματος. Μετά την παραλαβή των οπλισμών οι πίνακες
θα  υπογραφούν  από  τον  ανάδοχο  και  την  Υπηρεσία.  Οι  παραπάνω  θεωρημένοι  πίνακες  των
τοποθετημένων  οπλισμών  με  τα  βάρη  τους,  αποτελούν  την  επιμέτρηση  των  οπλισμών,  που  θα
συνοδεύει τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού που έχει τοποθετηθεί.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.05€

Άρθρο   A  .  T  . 80:
(ΧΡΣΟΔΟ  Β-
92.6.1)

ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ  ΝΕΩΝ  ΡΑΒΔΩΝ  ΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΕΝΤΟΣ  ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΑΠΟ  ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  -  BΛΗΤΡΑ  ΑΠΟ  ΡΑΒΔΟΥΣ
Φ25 MM

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ-7025)

Αγκυρώσεις  νέων  ράβδων  οπλισμού  εντός  υφισταμένων  /  διατηρουμένων  στοιχείων/μελών
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλήτρα από χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: Η διάτρηση οπής με διάμετρο μεγαλύτερη αυτής του συνδέσμου
για να υπάρξει  το απαραίτητο διάκενο για την εποξειδική κόλλα ή κονίαμα.  Εάν δεν καθορίζεται
διαφορετικά στην μελέτη η διάμετρος της οπής θα είναι  Dβλητρ. + 4,0  mm. Για τους διατμητικούς
συνδέσμους (βλήτρα) το βάθος της οπής θα είναι 10  xDβλητρ., εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά
στην μελέτη. Η εκτράχυνση των παρειών της οπής με συρματόβουρτσα εκτράχυνσης,  κατάλληλης
διαμέτρου ώστε 'να βρίσκει' στα τοιχώματα της οπής. Η προσωρινή σφράγιση προστασίας των οπών
μέχρι να τοποθετηθούν οι ράβδοι οπλισμού. Ο επιμελής καθαρισμός του εσωτερικού της οπής αμέσως
πριν την τοποθέτηση της ράβδου οπλισμού:
- με πεπιεσμένο αέρα, αν πρόκεται να εφαρμοσθεί εποξειδική συγκολλητική ρητίνη,
- με πλύση με νερό υπό πίεση, αν πρόκειται να εφαρμοσθεί κονίαμα πάκτωσης. Η προετοιμασία του
συγκολλητικού υλικού (ρητίνης ή κονιάματος), σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής
αυτού και η εισαγωγή επαρκούς ποσότητας εντός της οπής. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης βλήτρων
κατά την οριζόντια έννοια ή σε οροφές, για να αποφευχθεί η εκροή του συγκολλητικού υλικού θα
χρησιμοποιούνται  κόλλες  ή  κονιάματα  υψηλού  ιξώδους  κατάλληλα  για  εργασία  προς  τα  πάνω
(overhead). Απαγορεύεται να επαλείφεται το βλήτρο με συγκολλητικό υλικό και στην συνέχεια να
τοποθετείται στην οπή. Με τον τρόπο αυτό δεν διασφαλίζεται ότι θα γεμίσει πολήρως το διάκενο
μεταξύ συνδέσμου και παρειών (άντυγος) οπής. Η διεξαγωγή ποιοτικών ελέγχων και δοκιμών
- οπτικός έλεγχος για την διαπίστωση ότι τα βλήτρα τοποθετήθηκαν σύμφωνα με την μελέτη και ότι
το προεξέχον τμήμα είναι του προβλεπομένου μήκους
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-  δοκιμή με το χέρι  της ακαμψίας όλων των βλήτρων,  μετά από παρέλευση 29h εάν εφαρμοσθεί
εποξειδικό συγκολλητικό ή 7 ημερών εάν έχει εφαρμοσθεί κονίαμα δοκιμή πλευρικής μετατόπισης σε
ποσοστό 1% των βλήτρων: με πλευρικές κρούσεις κάμπτονται τα προεξέχοντα τμήματα κατά 45° και
ελέγχεται  εάν  αστοχήσει  το  συγκολλητικό  υλικό  (εάν  η  δοκιμή  είναι  επιτυχής  τα  βλήτρα  δεν
επαναφέρονται στην αρχική τους θέση).
Εαν διαπιστωθούν μή συμμορφώσεις κατά τις ανωτέρω δοκιμές, θα αποκαθίστανται με διορθωτικά
μέτρα που θα καθορίσει η Υπηρεσία. Οσα βλήτρα αστοχούν δεν θα επιμετρώνται προς πληρωμή.
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης τα πάσης φύσεως ικριώματα που θα απαιτηθούν για την εκτέλεση
των εργασιών και οι τυχόν προσωρινές/βοηθητικές κατασκευές για την διακίνηση προσωπικού και
μέσων εκτέλεσης των εργασιών.
Δεν  συμπεριλαμβάνεται  η  αξία  του  σιδήρου  οπλισμού  ποιότητας  Β500C από  τον  οποίο  θα
διαμορφωθούν  τα  βλήτρα.  Το  βάρος  αυτού  θα  επιμετρηθεί  μαζί  με  τον  λοιπό  εξοπλισμό  των
σκυροδεμάτων (θα συμπεριληφθεί στους πίνακες οπλισμών).
Τιμή ανά τεμάχιο βλήτρου τοποθετημένου και αποδεκτού σύμφωνα με τα ανωτέρω (τεμ.).
ΤΙΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩ
(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ): Εννέα ΕΥΡΩ και Πενήντα λεπτά
(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ): 9,50

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και πενήντα λεπτά

(Αριθμητικώς): 9.50€

Άρθρο A.T. 81:
(ΥΔΡ12.18.02)

Κατασκευή  ευθυγράμμων  τμημάτων  δικτύου  με  χαλυβδοσωλήνες,
χαλυβδοσωλήνες  με  εξωτερική  μόνωση  με  λιθανθρακόπισσα
(ασφαλτικής  βάσης)  και  φύλλο  πολυαιθυλενίου  και  εσωτερική
μόνωση με εποξειδική ρητίνη

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6630.1)

Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων δικτύου με χαλυβδοσωλήνες ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10224, με σήμανση CE, από χάλυβα κατηγορίας L235.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια,  η μεταφορά επί τόπου,  οι  πλάγιες μεταφορές,  η
τοποθέτηση και συγκόλληση των σωλήνων, η αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκόλλησης
και η εκτέλεση των απαιτουμένων ελέγχων στεγανότητος.
Η  κατασκευή  των  ειδικών  τεμαχίων  (καμπύλες,  διακλαδώσεις  κλπ)  και  ο  εγκιβωτισμός  του
ορύγματος τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg) με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος
ελάσματος που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του
βάρους της μόνωσης.
Παρατίθενται ενδεικτικά στοιχεία συνήθων διατομών χαλυβδοσωλήνων.
Dονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/mDονομ. (mm) Dεξωτ. (mm) πάχος (mm) kg/m
Φ 300 323.8 4.0 31.57 Φ 900 914.4 8.0 178.96
Φ 300 323.8 5.0 39.34 Φ 900 914.4 10.0 223.21
Φ 400 406.4 4.5 44.64 Φ 1000 1016 9.0 223.68
Φ 400 406.4 5.2 51.49 Φ 1000 1016 11.0 272.84
Φ 500 508 5.0 62.07 Φ 1200 1219.2 10.0 298.44
Φ 500 508 6.4 78.62 Φ 1200 1219.2 12.7 378.17
Φ 600 609.6 5.6 83.48 Φ 1500 1524 10.0 373.66
Φ 600 609.6 7.1 105.72 Φ 1500 1524 12.0 447.80
Φ 700 711.2 6.4 110.46 Φ 1800 1828.8 10.0 448.89
Φ 700 711.2 8.0 138.84 Φ 1800 1828.8 14.3 640.39
Φ 800 812.8 8.0 158.90 Φ 2000 2032 11.0 548.67
Φ 800 812.8 9.5 188.74 Φ 2000 2032 14.3 712.11
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Χαλυβδοσωλήνες με εσωτερική προστασία από λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και εξωτερική
προστασία με λιθανθρακόπισσα (ασφαλτική βάση) και διπλή στρώση υαλοπάνου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.95€

Άρθρο A.T. 82:
(ΟΔΟΒ-29.2.1)

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 2531)

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από σκυρόδεμα
που  παρασκευάζεται  σε  μόνιμο  ή  εργοταξιακό  συγκρότημα  παραγωγής,  με  θραυστά  αδρανή
λατομείου  κατάλληλης  κοκκομέτρησης  και  διαστάσεων  μέγιστου  κόκκου,  τσιμέντο  κατάλληλης
κατηγορίας,  αντοχής  και  ποσότητας,  ως  και  τα  τυχόν  αναγκαία  ρευστοποιητικά,
υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.
Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος, 
•  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση  και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
• τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. του σκυροδέματος
• η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς
•  η  μερική  ή  ολική  απώλεια  των  σωμάτων  διαμόρφωσης  κιβωτιομόρφων,  κυλινδρικών  ή  άλλης
μορφής κενών, 
• η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
•  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του, 
Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
• οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
• οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
• η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
•  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
• η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών
που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του επιφανειακού τελειώματος, βάσει του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).
Η  επιμέτρηση  του  σκυροδέματος  θα  γίνεται  για  κάθε  κατηγορία  κατασκευών  σε  πραγματικούς
όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των σωλήνων προεντάσεως (σε
περίπτωση  προεντεταμένου  σκυροδέματος)  ή  των  κενών  διέλευσης  αγωγών,  των  γραμμικών
σκοτιών διατομής μέχρι 10  cm2 και των επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5  cm, αφαιρουμένων
όμως των κενών που διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα γίνεται με βάση
τις  διαστάσεις  των  σχεδίων  της  μελέτης,  χωρίς  να  επιμετράται  ο  τυχόν  επιπλέον  όγκος  που
διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.
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Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος του κάτω
πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν διαμορφούμενη μετά
από εκσκαφή.
Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής εφαρμογής και δεν
εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες φάσεις (τμηματική
εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την
διάρκεια  της  κατασκευής,  στενότητα  χώρου,  προστασία  γειτονικών  κατασκευών,  δυσχέρειες
προσέγγισης του σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη αφορά τον κάθε
τύπο κατασκευής:
01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: 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
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων
Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.
Κατασκευή  στερεών  έδρασης  ρείθρων  και  κρασπέδων,  επενδεδυμένων  τάφρων  κάθε  είδους
(τραπεζοειδών,  τριγωνικών  κλπ),  ραμπών  πρόσβασης  σε  παρόδιες  ιδιοκτησίες,  χυτών  βάσεων
πυλώνων  οδοφωτισμού,  στρώσεις  προστασίας  στεγάνωσης  γεφυρών  κλπ  από  άοπλο  σκυρόδεμα
κατηγορίας C12/15.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εβδομήντα εννιά ευρώ

(Αριθμητικώς): 79.00€

Άρθρο A.T. 83:
(ΟΔΟΓ-1.2)

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 3111.Β)

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή
υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 ‘Στρώσεις οδοστρωμάτων από
ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε
υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
•  η  διάστρωση,  διαβρoxή  και  πλήρης  συμπύκνωση,  ώστε  να  προκύψει  η  προβλεπόμενη  από  την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.68€

Άρθρο A.T. 84:
(ΟΔΟΓ-2.2)

Βάση οδοστρωσίας πάχους 0,10 m

(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
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ασύνδετα αδρανή υλικά’, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε
υπαίθρια ή υπόγεια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,
• η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,
•  η  διάστρωση,  διαβρoxή  και  πλήρης  συμπύκνωση,  ώστε  να  προκύψει  η  προβλεπόμενη  από  την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0.10 m.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και εβδομήντα οκτώ λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.78€

Άρθρο A.T. 85:
(ΟΔΟΔ-3)

Ασφαλτική προεπάλειψη

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4110)

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο ασφαλτικό
γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπαίθρια και υπόγεια έργα,
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 ‘Ασφαλτική προεπάλειψη’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•  η  προμήθεια  της  ασφάλτου,  του  πετρελαίου  και  του  τυχόν  απαιτούμενου  αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη κλπ.), 
•  ο  καθαρισμός  της  επιφάνειας  που  θα  προεπαλειφθεί  με  μηχανικό  σάρωθρο  και  χειρωνακτική
υποβοήθηση, 
•  η  μεταφορά  και  διάχυση  του  ασφαλτικού  διαλύματος  ή  του  γαλακτώματος  με  αυτοκiνούμενο
διανομέα ασφάλτου (Federal), 
• η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται), 
• η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή προμήθειας και
μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ένα ευρώ και δέκα λεπτά

(Αριθμητικώς): 1.10€

Άρθρο A.T. 86:
(ΟΔΟΔ-4)

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4120)

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας μεμβρανών
στεγανοποίησης  τεχνικών  στέψης),  με  ασφαλτικό  διάλυμα  τύπου  ΜΕ-5  ή  καθαρή  άσφαλτο  ή
ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας,
σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•  η  προμήθεια  της  ασφάλτου,  του  πετρελαίου  και  του  τυχόν  απαιτούμενου  αντιυδρόφιλου
παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
• η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση, εναποθήκευση,
φύλαξη  κλπ.),  ο  καθαρισμός  της  επιφάνειας  που  θα  προεπαλειφθεί  με  μηχανικό  σάρωθρο  και
χειρωνακτική υποβοήθηση,
•  η  μεταφορά  και  διάχυση  του  ασφαλτικού  διαλύματος  ή  του  γαλακτώματος  με  αυτοκiνούμενο
διανομέα  ασφάλτου  (Federal)  και  η  επαναθέρμανση  του  διαλύματος  πριν  από  τη  διάχυση  (όταν
απαιτείται).

Τιμολόγιο Μελέτης
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Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα δύο λεπτά

(Αριθμητικώς): 0.42€

Άρθρο A.T. 87:
(ΟΔΟΔ-5.1)

Ασφαλτική στρώση βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4321.Β)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης βάσης, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση
με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου, τύπου ΑΣ 31,5 ή ΑΣ 40, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη
συνθέσεως  και  την  ΕΤΕΠ  05-03-11-04  ‘Ασφαλτικές  στρώσεις  κλειστού  τύπου  ασφαλτικού
σκυροδέματος’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
• η σταλία των μεταφορικών μέσων
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου
Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  ασφαλτικής  στρώσης  βάσης,  αποδεκτής  ποιότητας  και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εννιά ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά

(Αριθμητικώς): 9.82€

Άρθρο A.T. 88:
(ΟΔΟΔ-8.1)

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

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521.Β)

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα, ανεξάρτητα από την
έκταση  και  τη  μορφή  της  επιφάνειας,  με  ασφαλτόμιγμα  παρασκευαζόμενο  εν  θερμώ  σε  μόνιμη
εγκατάσταση  με  θραυστά  αδρανή  υλικά  λατομείου,  τύπου  ΑΣ  12,5  ή  ΑΣ  20,  σύμφωνα  με  την
εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 ‘Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου
ασφαλτικού σκυροδέματος’. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
• η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της ασφάλτου μέχρι
την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος
• η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως 
• η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher
• η σταλία των μεταφορικών μέσων
• η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε να προκύψει η
προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα
• η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων για την
εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου

Τιμολόγιο Μελέτης
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Τιμή  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  ασφαλτικής  στρώσης  κυκλοφορίας,  αποδεκτής  ποιότητας  και
χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και
τον τύπο της χρησιμοποιουμένης ασφάλτου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ και τριάντα δύο λεπτά

(Αριθμητικώς): 10.32€

Άρθρο A.T. 89:
(ΟΔΟΕ-9.6)

Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης

(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541)

Μηνιαία  αποζημίωση  χρήσης  πινακίδων  εργοταξιακής  σήμανσης,  ρυθμιστικών  ή  αναγγελίας
κινδύνου, με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•  η προσκόμιση,  τοποθέτηση,  αφαίρεση και  επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί)  πινακίδων
μεσαίου μεγέθους (τριγωνικές πλευράς 0,90 m, κυκλικές Φ 0,65 m) με κίτρινο πλαίσιο
•  ο  στύλος  στερέωσης  της  πινακίδας  και  η  κινητή  βάση  στήριξης  (αντίβαρο),  ή  η  πάκτωση  της
πινακίδας εντός του εδάφους
• η επιθεώρηση. ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση πινακίδων που έχουν υποστεί φθορές
Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστης πινακίδας στο έργο, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
Τιμή ανά μήνα χρήσης πινακίδας (ή κλάσμα αυτού).

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): οκτώ ευρώ

(Αριθμητικώς): 8.00€

Άρθρο A.T. 90:
(ΥΔΡ1.03)

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου

(Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 108)

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί,  διαμέτρου
200  mm,  με  μονόπλευρο  φωτιστικό  στοιχείο  LED,  κατηγορίας  L7  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  12352,  με
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•  η  προσκόμιση  και  τοποθέτηση  αναλαμπόντων  φανών  σε  θέσεις  εκτελουμένων  έργων,  είτε  ως
ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά
• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται
• ο έλεγχος λειτουργίας
• η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών
Επιμέτρηση  ανά  μήνα  λειτουργίας  εκάστου  φανού,  σύμφωνα  με  την  εγκεκριμένη  διάταξη
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών
Τιμή ανά μήνα λειτουργίας του αναλάμποντος φανού, ή κλάσμα αυτού.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): δέκα ευρώ

(Αριθμητικώς): 10.00€

Άρθρο A.T. 91:
(ΥΔΡ1.05)

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της 
κυκλοφορίας των πεζών

(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6301)

Τιμολόγιο Μελέτης
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Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή χανδάκων
για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου κατασκευαζόμενων
ή προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
•  η  προσκόμιση,  συναρμολόγηση και  στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις  θέσεις  των
ορυγμάτων 
• η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών
• η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών
Επιμέτρηση  ανά  μήνα  παραμονής  στο  έργο  των  διαβαθρών,  σύμφωνα  με  το  εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών.
Τιμή  ανά  μήνα  ή  κλάσμα  αυτού,  παραμονής  στο  έργο  στοιχείου  διαβάθρας  επιφανείας  ενός
τετραγωνικού μέτρου.

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): είκοσι ευρώ

(Αριθμητικώς): 20.00€

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ
 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 12/02/18

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π. ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ Ν. ΜΑΡΑΓΚΟΣ

Τιμολόγιο Μελέτης



i Συμπληρώνονται τα στοιχεία της αναθέτουσας αρχής. Επισημαίνεται ότι οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 
χρησιμοποιούν το παρόν τεύχος διακήρυξης για τις συμβάσεις που αναθέτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙΙ 
του ν. 4412/2016.
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