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ΑΡΘΡΑ 

         A.T. : 1 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 

3.10.02.01 
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία 
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 100%  
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες 
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε 
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με 
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή 
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων". 
 
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα γίνεται υποχρεωτικά με 
ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας του άρθρου. 
 
Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής, 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι 
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος 
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις 
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη 
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα 
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή 
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες). 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές 
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη. 
 
Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m 
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο, 
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων. 
 
Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο 
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου 

Σελίδα 7 από 21   



Τιμολόγιο μελέτης 

         Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που 
καθορίζονται από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του 
ορύγματος και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών. 
 
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του 
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. 
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m. 

ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95 
Συνολικό κόστος άρθρου 8,45 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,45 
(Ολογράφως) : οκτώ και σαράντα πέντε λεπτά 

         A.T. : 2 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.12 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ. 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087 100%  
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω 
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, 
υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού 
κατά μήκος του σκάμματος. 
 
Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το 
μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί 
περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού 
και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον 
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης, 
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται, 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των 
αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,50 
(Ολογράφως) : δέκα πέντε και πενήντα λεπτά 

         A.T. : 3 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.05.01 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου 

Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068 100%  
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό 
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό 
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε 
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου 
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του 
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που 
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της 
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 
 
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών 
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη. 
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ΕΥΡΩ : 12,40 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95 
Συνολικό κόστος άρθρου 13,35 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,35 
(Ολογράφως) : δέκα τρία και τριάντα πέντε λεπτά 

         A.T. : 4 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 100%  
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 
λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 
 
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 
 
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 
πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95 
Συνολικό κόστος άρθρου 12,25 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 12,25 
(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι πέντε λεπτά 

         A.T. : 5 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Β36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2411 100%  
Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο 
εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή 
πιστολέττου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου 
αέρα, 
 
- η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με χρήση του 
υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2, 
 
- η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων 
 
- η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση τουλάχιστον 0,15 lt/m2. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,75 
(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά 
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                  A.T. : 6 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.04 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από 

σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 100%  
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,30 

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα λεπτά 

         A.T. : 7 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 100%  
Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 
τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength) 
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
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         Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη 
τιμή SDR 
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές 
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ. 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 
τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα 
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης 
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 
άρθρων. 
 
Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 
με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. 
Ονομ  διαμέτρου DN 90 mm / ονομ  πίεσης ΡΝ 10 atm  
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,60 

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά 

         A.T. : 8 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.19 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6630.1 100%  
Καμπύλες, συστολές και συναρμογές χαλυβδοσωλήνων, από τεμάχια χαλυβδοσωλήνων 
ελικοειδούς ραφής, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10224, από χάλυβα κατηγορίας L235, του ιδίου 
τύπου που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των ευθυγράμμων τμημάτων του 
δικτύου, με την προμήθεια των χαλυβδοσωλήνων, την μεταφορά επί τόπου, την κοπή 
τεμαχίων και τομέων για την διαμόργωση των ειδικών τεμαχίων, την συγκόλληση και 
αποκατάσταση της μόνωσης στις θέσεις συγκολλήσεων και τον καταβιβασμό στό 
όρυγμα για την σύνδεση με το ήδη κατασκευασθέν τμήμα του δικτύου. 
 
Επιμέτρηση ανά χιλόγραμμο χαλυβδοελάσματος (kg)  με βάση την ονομαστική διάμετρο και το πάχος ελάσματος 
που προβλέπεται από την μελέτη, με ειδικό βάρος 7,85 gr/cm3, χωρίς συνυπολογισμό του βάρους της μόνωσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ανεξαρτήτως του τύπου της εσωτερικής και εξωτερικής μονώσεως των σωλήνων που 
χρησιμοποιούνται. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,30 

(Ολογράφως) : τρία και τριάντα λεπτά 

         A.T. : 9 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.10.02 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από 

σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%  
Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς 
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U". 
 
Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την 
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension 
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος) 
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με 
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με 
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα). 
 
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της 
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας). 
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την 
σύνδεση των σωλήνων. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων 
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η 
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα. 
 
Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του 
τιμολογίου: 
 
- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του 
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη 
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα) 
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο 
 
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) αξονικού μήκους σωλήνωσης, αφαιρουμένου του μήκους 
των φρεατίων και των ειδικών τεμαχίων. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά 

         A.T. : 10 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.01 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744 100%  
Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο δίκτυο ομβρίων από 
προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως διατομής αγωγού δικτύου). 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα πάσης φυσεως μικροϋλικά, ο εξοπλισμός, τα 
μέσα και το προσωπικό που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 103,00 
(Ολογράφως) : εκατόν τρία 
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                  A.T. : 11 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.01 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541 100%  
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). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,20 
(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά 

         A.T. : 12 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 1.03 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 108 100%  
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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,30 
(Ολογράφως) : δέκα και τριάντα λεπτά 

         A.T. : 13 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ01 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α 100%  
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. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

         A.T. : 14 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ03 Ασφαλτική προεπάλειψη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110 100%  
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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20 
(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

         A.T. : 15 
Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Δ08.1 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 100%  
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. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04, ανάλογα με το συμπυκνωμένο πάχος της και τον τύπο της χρησιμοποιουμένης 
ασφάλτου, ως εξής: 
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         Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου. 
. 

ΕΥΡΩ : 7,70 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      7 x 0,19 =    1,33 
Συνολικό κόστος άρθρου 9,03 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,03 
(Ολογράφως) : εννέα και τρία λεπτά 

         A.T. : 16 
Άρθρο : ΟΙΚ Ν.2ΑΕΚΚ Εισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ (απόβλητα καθαιρέσεις ΜΙΚΤΑ) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 100%  
ΕΕισφορά για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ 
Κωδικός ΕΚΑ ρεύματος ΑΕΚΚ 170904-1, 170504/170506 οπλισμένο σκυρόδεμα, άσφαλτος χώματα, πέτρες, 
αμμοχάλικα 
 
Τιμή ανά τόνο (ton) . 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,02 
(Ολογράφως) : τρία και δύο λεπτά 

         A.T. : 17 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.02 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811 100%  
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την 
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων 
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα 
(τύποι)". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων 
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του 
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την 
διαμόρφωσή του. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

         A.T. : 18 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας B500C. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
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 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. 
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Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 
των οπλισμών. 
 
Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
 
|           Πεδίο εφαρμογής                    | 
__________|______________________________________________|______________________ 
Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ. 
διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο 
(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m) 
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 
12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 
25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 
28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 
32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 
40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 
 
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 . 
 
Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 
σύμφωνα με την μελέτη  
Ευρώ (Αριθμητικά): 1,07 

(Ολογράφως) : ένα και επτά λεπτά 

         A.T. : 19 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 

αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213 100%  
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
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         διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση 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. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 επί τόπου, οι 
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες 
μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και 
πυργογερανό, 
 
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 και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) 
και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 
δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00 
(Ολογράφως) : εβδομήντα οκτώ 

         A.T. : 20 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.05 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση 

αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3215 100%  
Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την 
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         διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 
επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη 
του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 
 
01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", 
01-01-02-00 "Διάστρωση 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. 
 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
 
α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης 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 επί τόπου, οι 
σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες 
μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και 
πυργογερανό, 
 
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 και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 
εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 
 
γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 
στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 
ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 
 
δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) 
και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. 
 
ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 
δάπεδο). 
 
Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 
την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 
(Ολογράφως) : ενενήντα 

         A.T. : 21 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C12/15 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.4 100%  
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
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         συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 
 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί 
μαζί με άλλα. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80 
(Ολογράφως) : δέκα έξι και ογδόντα λεπτά 

         A.T. : 22 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.04 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της 

χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από σκυρόδεμα 
κατηγορίας C20/25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.6 100%  
Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η 
συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο 
δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού 
προσωπικού. 
 
Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν 
υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο 
επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί 
μαζί με άλλα. 
 
Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. 
 
Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,50 
(Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

         A.T. : 23 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 

μεθόδων καθαίρεσης 
   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 100%  
Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 
 
Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής 
του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση 
των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και η μεταφορά τους στις θέσεις φόρτωσης, 
σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά 
μέσα". 
 
Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου 
αέρα και συναφή εξοπλισμό. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 
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ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 
(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95 
Συνολικό κόστος άρθρου 56,95 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 56,95 
(Ολογράφως) : πενήντα έξι και ενενήντα πέντε λεπτά 

         A.T. : 24 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.11.02.04 Μαντεμένια Καλύμματα και σχάρες ομβρίων ΚΛΑΣΗ D 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn) 

   Κωδικός αναθεώρησης:      
Μαντεμένια Καλύμματα και σχάρες ομβρίων ΚΛΑΣΗ D 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn)) 
με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως τοποθετημένες, 
σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 
Μαντεμένια Καλύμματα και σχάρες ομβρίων ορθογώνιες, κατασκευασμένες  από ελατό (σφαιροειδή) 
χυτοσίδηρο GJS 500-7 σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1083 .Ο σχεδιασμός και η κατασκευή γίνεται 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή ΕΝ124/94 καθώς πιστοποιούνται από σύστημα διασφάλισης ποιότητας 
ISO 9001.. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλλύματος ή της εσχάρας 
και του πλαισίου έδρασης τους, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση 
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη 
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα. 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών 
(αντικατάσταση εσχαρών). 
 
Επιμέτρηση για τα Μαντεμένια Καλύμματα και σχάρες ομβρίων ΚΛΑΣΗ D 400 με ελάχιστη 
αντοχή 400 kN (40tn))τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται 
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση. 
 
Μαντεμένια Καλύμματα και σχάρες ομβρίων ΚΛΑΣΗ D 400 ελάχιστη αντοχή 400 kN (40tn)) 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,90 
(Ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά 

         A.T. : 25 
Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν.Β9.23 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο  σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά 

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

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,50 
(Ολογράφως) : πενήντα λεπτά 
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