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 ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.01.01ΣΧ2 Συλλογή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6053 100%  
Για τη συλλογή - εκσκαφή, μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση και επανατοποθέτηση απορριμμάτων οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως 
βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση, 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 ή και με 
τα χέρια, εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)εκσκαφής, μεταφοράς και επανατοποθέτησης απορριμμάτων. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 
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A.T. : 2 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α 100%  
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 Cut and Cover 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 Cut and Cover 

 

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 

 

- 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 

(Proctor Modified 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. 
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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. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1133.Α 100%  
Γενικές εκσκαφές, βραχωδών εδαφών, περιλαμβανομένων γρανιτικών και κροκαλοπαγών, ανεξαρτήτως βάθους, ύψους και κλίσεως πρανών, σε 
νέο έργο ή για επέκταση ή συμπλήρωση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών προσπέλασης, με οποιοδήποτε 
εκσκαπτικό μέσο, με ή χωρίς κανονική ή περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (μετά από έγκριση της Υπηρεσίας και με ευθύνη του Αναδόχου, 
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων περιορισμών ή και απαγόρευσης χρήσης εκρηκτικών λόγω γειτνίασης με κτίσματα, πυλώνες  και 
υποσταθμούς της ΔΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές εγκαταστάσεις κλπ), με την μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, 
σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-02-01-00. 

 

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές: 
 

- ανοιχτών τάφρων για το τμήμα τους πλάτους μεγαλύτερου των 5,00 m, με την μόρφωση των πρανών και του πυθμένα τους, 
 

- για τη δημιουργία αναβαθμών προς αγκύρωση των επιχωμάτων 

 

- τριγωνικών τάφρων με την μόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαμορφώνονται συγχρόνως με τις γενικές εκσκαφές της οδού 

 

- τεχνικών Cut & Cover 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η όρυξη με οποιοδήποτε μέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
 

- η απομάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η μόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθμένα της σκάφης και ο σχηματισμός των 
αναβαθμών 

 

- η διάνοιξη διατρημάτων γόμωσης, 
 

- η προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών με όλες τις απαιτούμενες εργασίες για ασφαλή έκρηξη και όλα τα 
απαιτούμενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, επιβραδυντές κ.λ.π.) 
 

- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και η μεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση για τη 
χρησιμοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωμάτων) ή για απόρριψη των πλεοναζόντων σε επιτρεπόμενες τελικές, 
 

- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάμεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, 
καθώς και η διάστρωση και διαμόρφωση των αποθέσεων σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου 

 

- η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών εκσκαφών 

 

- η τυχόν απαιτούμενη αντιστήριξη των πρανών εκσκαφής καθώς και η εκθάμνωση, κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως 
περιμέτρου, σε οποιαδήποτε απόσταση 

 

- η αντιμετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως περιορισμένα μέτωπα και όγκοι εκσκαφών 

κλπ. 
 

- η προσκόμιση, η αποκόμιση και οι πάσης φύσεως σταλίες του απιτουμένου μηχανικού εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων 

 

- η επανεπίχωση (με προϊόντα εκσκαφών) θεμελίων και τάφρων εκτός του σώματος της οδού, που οι εκσκαφές τους αποζημιώνονται με το 
άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συμπύκνωσης 
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Επισημαίνεται ακόμη ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής, ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια φάση ή περισσότερες, που 
υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς περιορισμούς. 
 

Χρήση εκρηκτικών επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί οι απαραίτητες εγκρίσεις για τη χρήση των εκρηκτικών και δεν 
απαγορεύεται η χρήση τους από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 
 

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων συμβατικών σχεδίων και σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο χαρακτηρισμού. Όπως και στην περίπτωση γενικών εκσκαφών γαιών-ημιβράχου, ουδεμία αποζημίωση καταβάλλεται στον Ανάδοχο 
για τις επί πλέον εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία. 
 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

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. : 4 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.01.01 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη 
Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6053 100%  
Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 

γαιώδη - ημιβραχώδη (μη απαιτούντα διατρητικά μηχανήματα ή εκρηκτικά), 
οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων 

δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm, και θάμνων στο εύρος του ορύγματος, σύμφωνα με 

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-01-00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων" 

 

Στο παρόν άρθρο δεν συμπεριλαμβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιμέτρου 

μεγαλύτερης από 50cm. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιμολογούνται 
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 
 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα 

με τις γραμμές πληρωμής που καθορίζονται από την μελέτη. 
 

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 

A.T. : 5 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.04 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6059 100%  
Πρόσθετη αποζημίωση, γιά ένα τετραγωνικό μέτρο μορφώσεως γαιώδους επιφανείας, προκειμένου να κατασκευασθεί η επένδυση διωρύγων, 
δεξαμενών ημερησίας εξισώσεως ή άλλου τεχνικού έργου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,40 

(Ολογράφως) : σαράντα λεπτά 

A.T. : 6 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.17 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6054 100%  
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες, χωρίς χρήση 
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κρουστικού εξοπλισμού (δηλ. με υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), με την 

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων". 
 

Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον η 

στάθμη ηρεμίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθμη του πυθμένα του 

ορύγματος (άλλως επιμετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούμενες 

σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 

20,0 m2 παρειών ορύγματος. 
 

Επιμέτρηση σύμφωνα με την θεωρητική διατομή της μελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές 

δεν συνυπολογίζονται). 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( 3), κατά τα ανωτέρω.Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 7 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.01 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 100%  
Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος, με βαθμό συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά 

φαινόμενη πυκνότητα >= 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου νερού 

διαβροχής, η απασχόληση μηχανημάτων διάστρωσης και συμπύκνωσης και η εκτέλεση 

δοκιμών συμπύκνωσης ανά 1.000 m3 αναχώματος και τουλάχιστον μιας ανά αυτοτελές 

τμήμα του αναχώματος. 
 

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) ετοίμου συμπυκνωμένου αναχώματος βάσει στοιχείων 

αρχικών και τελικών διατομών. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 

A.T. : 8 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%  
Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη 

διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm με κατάλληλα προϊόντα 

εκσκαφών του έργου που έχουν αποτεθεί παραπλεύρως ή δάνεια χώματα που έχουν 

μεταφερθεί επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι πλάγιες μεταφορές των προϊόντων που έχουν 

αποτεθεί ή προσκομισθεί, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά 

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

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

συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να 

επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση 

κατ' ελάχιστο με το 95% αυτής που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την 

τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( 3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 
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Τιμολόγιο μελέτης 

 

A.T. : 9 

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 : 11,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 16,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,70 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 10 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6448 100%  
Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα και πασσάλους από οποιοδήποτε υλικό, είτε επί εδάφους είτε επί τοιχίου από σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία κλπ, ανεξαρτήτως ύψους, μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε οποιαδήποτε απόσταση 
προς απόρριψη. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η δαπάνη για την αποσύνθεση και τον τεμαχισμό του τοιχίου (από οποιοδήποτε υλικό) και της περίφραξης, 
 

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

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

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

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

- η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 
 

Σημειώνεται ότι η κατεδάφιση των περιφράξεων θα γίνει με τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας και των σχετικών αστυνομικών διατάξεων 
από τον Ανάδοχο, τον οποίο βαρύνουν όλες οι ευθύνες. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 11 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.03 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 100%  
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Τιμολόγιο μελέτης 

 
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, 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.

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( 3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
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Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 12 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.04 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 100%  
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, 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 

00: Συντήρηση σκυροδέματος
00:Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
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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. 
 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις 
Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα 

A.T. : 13 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.05 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329 100%  
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, στενότητα χώρου,
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος,
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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. 
 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με 

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσειςΕυρώ (Αριθμητικά): 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

A.T. : 14 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.10.07 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6331 100%  
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.
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ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών 

απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). 
 

Οι τιμές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το 

μέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεμα (εκτός από την περίπτωση των μικρών 

απομακρυσμένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρμόζεται η προσαύξηση τιμής που 

καθορίζεται στο άρθρο ΥΔΡ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε μία ή περισσότερες 

φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και δυσχέρειες 

(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέματος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 

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

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

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος 

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

01-01-05-00:Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος 

01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 
 

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο ( 3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις
Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 15 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301 100%  
Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης 

φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεμα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών 

ορθογωνικής διατομής ,σε ευθυγραμμία ή καμπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, 
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθμη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, 
σύμφωνα με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα" και 01-04-00-00 

"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- Η προσκόμιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουμένων υλικών για την 

διαμόρφωση των καλουπιών (ανάλογα με το σύστημα του καλουπιού που εφαρμόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, μεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 

ή/και συνδυσμού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωμετρία των εκάστοτε προς 

σκυροδέτηση στοιχείων, σύμφωνα τις καθοριζόμενες απο την μελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η απασχόληση 

ειδικευμένου και μή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά μέσα και 
εξοπλισμός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωμάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 

απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαμόρφωση κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων, ραμπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 

- Η επάλειψη του ξυλοτύπου με υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 

- Η πλήρης αποσυναρμολόγηση των καλουπιών μετά την παρέλευση του καθοριζομένου 

από την μελέτη χρόνου παραμονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και μεταφορά των υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισμός των επιφανειών του σκυροδέματος από προεξέχοντα στοιχεία 

πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρματα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόμενες επιφάνεις του σκυροδέματος με 

τσιμεντοκονία ή τσιμεντοειδή υλικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην μελέτη 

ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
Ο πλήρης καθαρισμός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείματα υλικών

κατασκευής ικριωμάτων και καλουπιών, συμπεριλαμβανομένης της περισυλλογής των
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αχρήστων καρφοβελονών. 
- Η φθορά και η απομείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωμάτων και 
καλουπιών. Σε καμμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρμένων ή 

παραμορφωμένων υλικών (ξυλείας, μεταλλικών στοιχείων κλπ) 
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων μεταφορών εντός του εργοταξίου, με ή χωρίς 

μηχανικά μέσα 

- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτυγμένης επιφάνειας σε επαφή με το σκυρόδεμα. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 16 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 9.26 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6311 100%  
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης 

φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, μορφής διατομών και κατηγορίας (χάλυβας 

B500A, B500C και δομικά πλέγματα) σύμφωνα με την μελέτη, διαμόρφωσή του σύμφωνα 

με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον και 
τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 
 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού. 
 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 
 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 

γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
________________________________________________________________________________ 

|           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    |        |       |
20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47
22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98
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25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83  

32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31  

40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

 

Στην τιμή μονάδας, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, διαμόρφωσης και 
τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ 

- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης. 
- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του 

προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και 
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συμβατικά τεύχη του έργου 

προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 
- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας. 
- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη.Ευρώ (Αριθμητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 17 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα 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. 
 

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   |         | 

|        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154
5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187
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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 . 
 

Δομικά πλέγματα B500C. 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  ( ) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου
σύμφωνα με την μελέτη.

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 18 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.13 Γαλβανισμένο συρματόπλεγμα περιφράξεων, με την εργασία τοποθέτησης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812 100%  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση (στερέωση, πρόσδεση, τάνυση) 
γαλβανισμένου συρματοπλέγματος περιφράξεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10244-2, με ελάχιστη 

επίστρωση γαλβανίσματος 70 gr/m2, οποιουδήποτε τύπου (ανεξαρτήτως ανοίγματος 

και σχήματος βροχίδας, πάχους σύρματος, πλέξης ή συγκόλλησης των συρμάτων), του 

αναλογούντος γαλβανισμένου σύρματος τάνυσης και ακανθωτού πλέγματος για την 

κατασκευή περίφραξης σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. 
 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε περίπτωση μη τυποποιημένων περιφράξεων. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) ενσωματουμένων ως άνω υλικών 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 19 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 61.05 Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς έως 160 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6104 100%  
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, με ύψος 

ή πλευρά έως 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, κάθε 

σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συνδεδεμένων μεταξύ τους με κοχλίες (μπουλόνια) με διπλά περικόχλια μέσα από 

ειδικά διανοιγόμενες οπές και με παρεμβολή τμημάτων ελασμάτων, ή με 

ηλεκτροσυγκόλληση, σύμφωνα με την μελέτη, και έδρασή τους επί των στοιχείων 

θεμελίωσης ή λοιπών δομικών στοιχείων με χρήση μη συρρικνωμένου κονιάματος κατά 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (με σήμανση CE). 
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Με την τιμή του παρόντος άρθρου τιμολογούνται και τα ειδικά εξαρτήματα 

μεταλλικών πασσάλων για τη κατασκευή κεφαλών, κλπ, αγκυρίων. 
 

Περιλαμβάνεται η χρήση των απαιτουμένων ανυψωτικών μέσων. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)κατασκευής. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40 

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά 

A.T. : 20 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.41 Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή ''T'' 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6441 100%  
Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L"ή "T", απλοί ή με αντηρίδες, 
καρφωτοί, οποιωνδήποτε διαστάσεων, συμπεριλαμβανόμενης της διάνοιξης οπών 

πρόσδεσης, πλήρως τοποθετημένοι, με έμπηξη στο έδαφος, ή με πάκτωση με λίθους ή 

σε βάση από σκυρόδεμα (χωρίς την αξία του). 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,40 

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά 

A.T. : 21 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.46 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6446.1 100%  
Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο, απλό ή διπλό τοποθετημένο, με πρόσδεση με 

γαλβανισμένο σύρμα σε πασσάλους περιφράγματος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, 
κατακόρυφες και διαγώνιες, σύμφωνα με την μελέτη. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 

A.T. : 22 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 72.31.04 Επιστεγάσεις με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231 100%  
Επιστέγαση με γαλβανισμένη λαμαρίνα, πάχους 1 mm, επί υπάρχοντος ξυλίνου ή 

μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 

"Επιστεγάσεις με μεταλλικά φύλλα αυτοφερόμενα", με επικάλυψη των φύλλων κατά 

την έννοια των πτυχώσεων κατά μία πτύχωση ή 10 cm, στους κορφιάδες με φύλλο 

επίπεδης λαμαρίνας πλάτους 0,80 m και στις θέσεις των υδρορροών (ντερέδων) κατά 

το απαιτουμενο πλάτος, με στερέωση των φύλλων με ειδικούς συνδέσμους στην 

περίπτωση μεταλλικού σκελετού ή με γαλβανισμένες ξυλόβιδες στην περίπτωση 

ξύλινου σκελετού, με παρεμβολή μεταξύ των συνδέσμων ή των κοχλιοφόρων ήλων και 
της λαμαρίνας ελαστικών παρεμβυσμάτων πάχους 2 mm. 

 

Επιστεγάσεις με λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, με τραπεζοειδείς πτυχώσεις. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 23 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.08 Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%  
Επίστρωση με προαναμιγμένα τσιμεντοειδή στεγανωτικά υλικά εντός σφραγισμένης 
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συσκευασίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 (με σήμανση CE), εκτελουμένη επί οποιασδήποτε 

επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό. Περιλαμβάνεται η προμήθεια του  υλικού επί τόπου, 
ο καθαρισμός και πλύση της επιφανείας επίστρωσης και η εφαρμογή του υλικού 

σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή, καθώς και η προμήθεια και εφαρμογή 

ενισχυτικού πρόσφυσης (ασταριού), συμβατού με το υλικό, αν αυτό συνιστάται από 

τον προμηθευτή του. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τσιμεντοειδούς υλικού, με βάση το απόβαρο των 

συσκευασιών που χρησιμοποιήθηκαν στο έργο. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5,00 

(Ολογράφως) : πέντε 

A.T. : 24 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 11.01.02 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752 100%  
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. 
 

Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron). 

 

Επιμέτρηση με βάση τους πίνακες του προμηθευτή (σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση) 

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) καλύμματος και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης, ανεξαρτήτως της φέρουσας ικανότητας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 25 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.05 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 100%  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με στεγανωτικό υλικό με βάση τις εποξειδικές 

ρητίνες εκτελουμένη επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, σύμφωνα με 

τις οδηγίες του προμηθευτή για την ανάμιξη των συστατικών και την εφαρμογή 

ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος. Περιλαμβάνεται ο καθαρισμός της 

επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν απαιτούμενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, 
primer), άν αυτό συνιστάται από τον προμηθευτή του υλικού. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) μετρούμενο προ της 

επαλείψεως. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) μετρούμενο προ της επαλείψεως. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 26 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.02 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 100%  
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ασφαλτικό ελαστομερές γαλάκτωμα, εκτελούμενη 

επί οποιασδήποτε επιφανείας με ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου 

και εργασία καθαρισμού της επιφανείας και επαλείψεως σύμφωνα με τις σύμφωνα με 

τις οδηγίες του προμηθευτή. 
 

Tιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 27 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.17 Κιγκλιδώματα από ανοξείδωτο χάλυβα 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6418 100%  
Κατασκευή κιγκλιδώματος από ανοξείδωτες διατομές, ποιότητας AISI 304, οιουδήποτε σχεδίου, με μεταλλικούς ορθοστάτες ανά 1,00 m από 
λάμα διατομής 40x20 mm στερεωμένη στον μεταλλικό σκελετό με ανοξείδωτες βίδες, μεταλλικά ευθύγραμμα οριζόντια στοιχεία διατομής Φ10, 
ανά 15 - 20 cm μεταξύ των ορθοστατών, λοιπά ανοξείδωτα στοιχεία, συρματόσχοινα, εντατήρες, κοχλίες, περικόχλια και κομβοελάσματα από 
ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας ΑΙSI 304 και πάχους 6 mm. Πλήρως περαιωμένη εργασία κοπής, κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και 
μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη. 
 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) τοποθετηθέντος κιγκλιδώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 28 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.45 Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικών ή από τσιμεντοειδή υλικά στηριγμάτων 

(αποστατήρες) χαλυβδίνου οπλισμού στοιχείων από σκυρόδεμα, για την επίτευξη της 

προβλεπόμενης από τους κανονισμούς και την μελέτη επικάλυψης του οπλισμού, σε 

οποιαδήποτε τμήματα του έργου και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας ξυλοτύπου. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 29 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.15 Πλήρωση διακένων φορέων από οπλισμένο σκυρόδεμα με διογκωμένη πολυστερίνη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7933.1 100%  
Προμήθεια, κοπή, τοποθέτηση και στερέωση στοιχείων από διογκωμένη πολυστερίνη ειδικού βάρους τουλάχιστον 25 kg/m3, για την πλήρωση 
διακένων φορέων από σκυρόδεμα (λ.χ. πλακών τύπου Zollner), διακένων αρμών και εγκοπών. 
Η στερέωση των σωμάτων πλήρωσης θα εξασφαλίζει την σταθερότητά τους κατά την διάστρωση και συμπύκνωση του σκυροδέματος. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) τοποθετημέτων σωμάτων πλήρωσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 30 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.02ΣΧ Βλήτρα έμπηξης, μήκους 24cm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 0%  
Τοποθέτηση βλήτρων Φ12mm, μήκους 0,24 m, σε υφιστάμενες δεξαμενές, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 
- η προμήθεια και η τοποθέτηση των πασσάλων έμπηξης, 
- η προμήθεια και η τοποθέτηση της εποξειδικής συγκολλητικής ρητίνης, 
- ο καθαρισμός της επιφάνειας σκυροδέματος από αποσαθρώσεις ή άλλα υλικά, 
- η προετοιμασία της υπάρχουσας επιφάνειας του σκυροδέματος με εκτράχυνση σε βάθος έως 5χιλ. με κατάλληλο μηχανικό εξοπλισμό ή με 
υδραμμοβολή, έτσι ώστε να απομακρυνθεί η εξωτερική επιδερμική στρώση τσιμεντοπολτού και να αποκαλυφθούν τα αδρανή, 
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- η διάνοιξη των οπών του σκυροδέματος στις θέσεις όπου προβλέπεται η τοποθέτηση των βλήτρων, 
- η εκτράχυνση των παρειών της οπής. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 31 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.06 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής 
διαμέτρου D800 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.6 100%  
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: 
 

Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 

"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 

περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 

κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 
 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 

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.
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Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 

 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm. Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 32 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.01.01.07 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων 
κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής 
διαμέτρου D1000 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6551.7 100%  
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: 
 

Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm 

Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι 
Ως προς την συνδεσμολογία: τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes), τύπoυ 

"καμπάνας" (bell-sochet pipes) 

Ως προς την εφαρμογή: σωλήνες ομβρίων ή ακαθάρτων, διάτρητοι σωλήνες 

στραγγιστηρίων, σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking). 

Ως προς την κλάση αντοχής (σειρά, strength class), η οποία ορίζεται ως το 

ελάχιστο φορτίο θραύσεως σε kN/m, διαιρούμενο με το 1/1000 της ονομαστικής 

διαμέτρου (DN), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

 

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού 

(bedding factor), προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το 

επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως 

εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων και επιλογή, κατά 

περίπτωση, του τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της σωληνογραμμής καλύπτονται όλες οι 
συνθήκες που απαντώνται στα δίκτυα αποχέτευσης (υπό οδούς βαρειάς ή ελαφράς 

κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού). 

 

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της 

κατηγορίας του σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες). 
 

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, 
χωρίς διάκριση ως προς το είδος συνδεσμολογίας (τύπου τόρμου-εντορμίας ή 

καμπάνας) και την διάταξη ή μή οπλισμού. 
 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις 

του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 
 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και 
μπορεί να είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να 

παραδίδονται προς τοποθέτηση κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής. 
 

Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου 

ανθεκτικού στα θειικά/θειώδη (τσιμέντο SR: Sulfate Resistant) εφαρμόζεται, 
συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %. 
 

Οταν προβλέπεται εσωτερική επίστρωση πρόσθετης προστασίας, με υλικό εποξειδικής 

βάσεως ή λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής
μονάδας κατά 10 %.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου 

τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής (σειρας) 120 με σήμανση CE κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, 
με τους αντίστοιχους ελαστικούς δακτυλίους στεγάνωσης, οι απαιτούμενες πλάγιες 

μεταφορές, ο καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή 

του δακτυλίου στεγάνωσης και η ευθυγράμμιση και προσωρινή στήριξη των σωλήνων 

μέχρι τον εγκιβωτισμό τους, για την εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την 

μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 
 

Οι εργασίες εκσκαφής του ορύγματος, εγκιβωτισμού των σωλήνων και επανενεπίχωσης 

του υπολοίπου τμήματος του ορύγματος, τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα 

αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. 
 

Η τιμολόγηση σωλήνων ενδιαμέσων διαμέτρων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο 

παρόν άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας. 
 

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των 

φρεατίων τμήμα των σωλήνων) κατά ονομαστική διάμετρο και τύπο τσιμεντοσωλήνων, 
ανεξαρτήτως του μήκους εκάστου σωλήνα, ως εξής: 
 

Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 

Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm.Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα 

A.T. : 33 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.03.03ΣΧ Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, Εσωτερικής διαμέτρου 500mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2863 100%  
Προμήθεια και τοποθέτηση διατρήτων σωλήνων αποστράγγισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916, με οπές διαμορφωμένες κατά την κατασκευή των 
σωλήνων στο εργοστάσιο, διαμόρφωση άκρων τύπου τόρμου - εντορμίας (Ogee pipes), με ή χωρίς πεπλατυσμένη βάση έδρασης. 
 

Οι λοιπές εργασίες εργασίες διαμόρφωσης του γραμμικού στραγγιστηρίου, σύμφωνα με την τυπική διατομή που προβλέπεται από την μελέτη 
(βάση έδρασης από σκυρόδεμα, γεωύφασμα περιβολής, υλικό φίλτρου κλπ) τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου. 
 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο γραμμικού στραγγιστηρίου. Εσωτερικής διαμέτρου 500mm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 57,00 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά 

A.T. : 34 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.04ΣΧ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 63 mm 

Σχετικό : 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. 

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 
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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 Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 6 atm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 35 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.06ΣΧ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 90 mm 

Σχετικό : 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. 

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, 
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ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 
 

 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 6 atm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 36 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.08ΣΧ Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 125 mm 

Σχετικό : 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. 

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 Ονομ. διαμέτρου DN 125 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 6 atm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,00 

(Ολογράφως) : έντεκα 

A.T. : 37 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\18.01 Διάτρηση αγωγών 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 100%  
Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) διάτρησης αγωγών, σύμφωνα με τη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπές όορυς δημοπράτησης. 
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Τιμή για ένα μέτρο μήκους (μμ) διάτρησης αγωγού. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : 38 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Α26 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α 100%  
Κατασκευή σφραγιστικής στρώσης από επιλεγμένο αργιλικό υλικό μικρής έως μέσης πλαστικότητας 15% ΡΙ   30%, πάχους τουλάχιστον 30 cm, 

στις θέσεις και πάχη που προβλέπονται από την γεωτεχνική μελέτη, με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 95% της πυκνότητας, που 
επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2). 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του επιλεγμένου αργιλικού υλικού, 
 

- η διάστρωση και η συμπύκνωσή του κατά στρώσεις. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 39 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.03ΣΧ2 Πλήρωση φρεατίων απαγωγής βιοαερίου με χαλίκι 16/32mm μη ανθρακικής προέλευσης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7115 100%  
Πλήρωση φρεατίων απαγωγής βιοαερίου με χαλίκι 16/32mm μη ανθρακικής προέλευσης στον δακτύλιο μεταξύ τοιχωμάτων εξωτερικού και 
εσωτερικού σωλήνα. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χαλικιού και τοποθέτησή του . Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 10,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 15,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 40 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\17.01 Φρεάτια συλλογής και ελέγχου βιοαερίου με παγίδα συμπυκνωμάτων 

Σχετικό : Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6329 50%  

     ΥΔΡ 6311 50%  
Φρεάτιο συλλογής και ελέγχου βιοαερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου, αποτελούμενο από τις εργασίες εκσκαφής σκάμματος, το 
απαραίτητο φρεάτιο από προκατασκευασμένο ή άλλο μπετό, το μεταλλικό πλαίσιο από στραντζαριστή λαμαρίνα, τον συλλέκτη με τα 
απαραίτητα όργανα ένδειξης (μανόμετρα) και δικλείδες πεταλούδας μία ανά αγωγό (εισερχόμενο-εξερχόμενο), τις φλάντζες σύνδεσης, 
αντίστοιχης διαμέτρου με τον αγωγό και διάταξη συλλογής και απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων. 
Περιλαμβάνει προμήθεια και μεταφορά υλικών επί τόπου του έργου, εργασίες διαμόρφωσης φρεατίου και σύνδεσης αγωγών, έλεγχο και 
δοκιμές λειτουργίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία, σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3.000,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες 
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A.T. : 41 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\17.02 Κεφαλές κατακόρυφων φρεατίων βιοαερίου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 100%  
Κεφαλή βιοαερίου σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου. 
Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 

Τιμή για ένα τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 42 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.21ΣΧ1 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων Φ8' σε  σκληρά πετρώματα 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7123 100%  
Διάνοιξη υδρογεωτρήσεων Φ8'' σε  σκληρά πετρώματα (με σκληρότητα μεγαλύτερη από 4 MOHS) με εγκατεστημένο στη θέση διανοίξεως 
γεωτρύπανο. Τιμή ανά μέτρο μήκους κατακόρυφης υδρογεωτρήσεως με διάμετρο οπής Φ8'', που εκτελείται με περιστροφικό υδρογεωτρύπανο. 
Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας των προϊόντων διατρήσεως, μπετονίτου και νερού. Καταγραφή και παρουσίαση των στοιχείων 
της γεωτρήσεως (στάθμη νερού, στρωματογραφία κλπ) 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους διάνοιξης (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 43 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.16.01ΣΧ Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 8" 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7118.1 100%  
Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 8" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση υδρογεωτρυπάνου των 8" 

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 44 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.16.02ΣΧ Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 8" 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7118.1 100%  
Μετακίνηση υδρογεωτρυπάνου των 8" και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας. Εκφόρτωση και εγκατάσταση υδρογεωτρυπάνου των 8" 

Τιμή κατ' αποκοπή (κ.α) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα 

A.T. : 45 

Άρθρο : ΓΤΕ 1.24 Εγκατάσταση και Παρακολούθηση Οργάνων. Πιεζομετρικός φιλτροσωλήνας (Standpipe piezometer) 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7112 100%  
Για ένα μέτρο μήκους πιεζομετρικού σωλήνα, διάτρητου κατά το κατώτερο τμήμα του και συμπαγούς κατά το ανώτερο διαμέτρου 1 1/2", 
περιλαμβανομένης της αξίας του σωλήνα, της δαπάνης για τη διαμόρφωση του σε φίλτρο και την τοποθέτησή του στη γεώτρηση, 
συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης προμήθειας και τοποθέτησης του χαλικόφιλτρου. 
 

Τιμή ανά μ.μ. 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 39,70 

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 46 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 15.07.01ΣΧ Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου Φ 150 mm σε πετρώματα σκληρά σε βάθος 0- 20,00 m 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 7107.1 100%  
Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διαμέτρου Φ 150 mm σε πετρώματα σκληρά (με σκληρότητα 

> 4 ΜΟΗS) με εγκατεστημένο στη θέση γεωτρήσεως γεωτρύπανο. 
 

Συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη δειγματοληψίας καρότων και των κιβωτίων φυλάξεως 

αυτών, μπεντονίτου (αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί), καταγραφής και παρουσιάσεως των 

στοιχείων της γεωτρήσεως (στάθμη νερού στρωματογραφία κλπ.). 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους μμ)κατακορύφου γεωτρήσεως που εκτελείται με περιστροφικό γεωτρύπανο. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 30,20 

(Ολογράφως) : τριάντα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 47 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Αγωγός από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους με ραφή, βαρέως τύπου (πράσινη ετικέτα), 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, ήτοι προμήθεια σωλήνων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, 
σύνδεση, και δοκιμασία αγωγού. Τα ειδικά τεμάχια (σταυροί, ταυ, μούφες, καμπύλες, 
συστολές, ρακόρ κλπ), επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του 

τιμολογίου. 
N\8036.10.3 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας Διαμέτρου DN150 

Ευρώ (Αριθμητικά): 121,76 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι ένα και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 48 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8036.3 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή διαμέτρου Φ 1 ins 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Σιδηροσωλήνας  γαλβανισμένος  με  ραφή   ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), 
δηλαδή  σιδηροσωλήνας  και  κάθε  είδους  ειδικά  τεμάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 

στερεώσεως  σε  απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά (καννάβι σχοινί, 
μίνιο  κλπ)  επί  τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 

πιέσεως 

(1 m) 

8036.  3   Διαμέτρου   1      ins 

Ευρώ (Αριθμητικά): 21,26 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 49 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.26ΣΧ Κατασκευή μάρτυρα καθίζησης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6428 100%  
Μάρτυρας καθίζησης, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου, αποτελούμενος από τις εργασίες εκσκαφής, τη μεταλλική βάση από 
λαμαρίνα, το γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα διαμέτρου 2'', ο οποίος είναι τοποθετημένος στο κέντρο της μεταλλικής βάσης, την πλάκα 
σκυροδέματος καθώς και το αμμοχάλικο πλήρωσης της τάφρου εκσκαφής. Περιλαμβάνει προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση των υλικών επί 
τόπου του έργου. Επίσης, περιλαμβάνει και τα υλικά επίστωσης (αντισκωριακό και ντουκόχρωμα) όλων των ανωτέρω υλικών. 
 

Τιμή για πλήρως περατωμένο τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 50 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\17.03 Επισκευή υφιστάμενου πυρσού καύσης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%  
Εργασίες ελέγχου, επισκευών και αποκατάστασης λειτουργίας υφιστάμενου πυρσού καύσης σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου. 
Περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες εργασίες για την θέση σε λειτουργία του υφιστάμενου πυρσού καύσης. 
 

Τιμή κατ' αποκοπή 

Ευρώ (Αριθμητικά): 8.000,00 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες 

A.T. : 51 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\17.04 Σήμανση χώρου μονάδας καύσης βιοαερίου και λοιπών χώρων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6326 100%  
Σήμανση χώρου μονάδας καύσης βιοαερίου και λοιπών χώρων σύμφωνα με την τεχνική μελέτη του έργου. 
Περιλαμβάνει την προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου, υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης. 
 

Τιμή για ένα τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.000,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες 

A.T. : 52 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04ΣΧ1 Στρώση εξομάλυνσης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%  
Προμήθεια και μεταφορά εδαφικού υλικού για την κατασκευή της στρώσης εξομάλυνσης. 
Μεταξύ των απορριμμάτων και της στρώσης εκτόνωσης του βιοαερίου, τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης - προσωρινή κάλυψη, πάχους 20cm. 

Η στρώση εξομάλυνσης θα αποτελείται από χώμα απαλλαγμένο από πέτρες και υλικά που έχει ως στόχο την ομοιόμορφη κάλυψη του 
στρώματος των απορριμμάτων. Θα αποτελείται από λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα υλικά εκσκαφών, διαμέτρου <15cm. Αποδεκτά είναι και 
αδρανή υλικά κατεδάφισης, αποκλειόμενων των στοιχείων σκυροδέματος. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 1,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95 

Συνολικό κόστος άρθρου 2,45 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,45 

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 53 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04ΣΧ2 Στρώση εξομάλυνσης από υλικά εκσκαφών 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%  
Κατασκευή στρώσης εξομάλυνσης από υλικά εκσκαφών από οποιοδήποτε σημείο του έργου. 
 

Μεταξύ των απορριμμάτων και της στρώσης εκτόνωσης του βιοαερίου, τοποθετείται στρώση εξομάλυνσης - προσωρινή κάλυψη, πάχους 20cm. 

Η στρώση εξομάλυνσης θα αποτελείται από χώμα απαλλαγμένο από πέτρες και υλικά που έχει ως στόχο την ομοιόμορφη κάλυψη του 
στρώματος των απορριμμάτων. Θα αποτελείται από λεπτόκοκκα και χονδρόκοκκα υλικά εκσκαφών, διαμέτρου <15cm. Αποδεκτά είναι και 
αδρανή υλικά κατεδάφισης, αποκλειόμενων των στοιχείων σκυροδέματος. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 54 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.03ΣΧ Στρώση συλλογής βιοαερίου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 1.000 %  
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης συλλογής βιοαερίου, ελάχιστου πάχους 30cm, μετά της μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση υλικού, 
διαβάθμισης (16/32mm), με υδροπερατότητα Κ>10-3 m/s. 

 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση μετά των φορτοεκφορτώσεων, της σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, η 
δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής και κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια με τον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την εκτέλεση της στρώσης. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής στρώσης συλλογής βιοαερίου, μετά της προμήθειας και μεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση. 

ΕΥΡΩ : 10,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 15,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 55 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.05.02ΣΧ Προμήθεια και τοποθέτηση γεωϋφάσματος διαχωρισμού 300 gr/m2 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 100%  
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μη υφαντού γεωυφάσματος από πολυπροπυλένιο, ελάχιστου βάρους 300 gr/m2, για το 
διαχωρισμό δυο εδαφικών στρώσεων ώστε να μη επιτρέπεται η ανάμιξη των υλικών, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη και τις οδηγίες της 
Υπηρεσίας. 
 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του γεωϋφάσματος επί τόπου του έργου, η κοπή του στις κατάλληλες διαστάσεις, η προσέγγιση στη 
θέση τοποθέτησης, η τοποθέτησή του, οι προβλεπόμενες επικαλύψεις του, η τυχόν συρραφή των φύλλων, όπως και κάθε άλλη εργασία, υλικά, 
μικροϋλικά, οι μεταφορές από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, οι χρήσεις συσκευών, μηχανημάτων για 
πλήρη εργασία, σύμφωνα με τη σχετική μελέτη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται επίσης ανηγμένα οι φθορές, οι αλληλοεπικαλύψεις, οι απομειώσεις, οι οποιεσδήποτε ειδικές διαμορφώσεις του 
γεωϋφάσματος, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής. 
 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο γεωϋφασμα. 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται, επιπλέον των προαναφερθέντων, όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι που προδιαγράφονται στην μελέτη του 
έργου. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας διαχωρισμού με γεωύφασμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,75 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 56 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.01ΣΧ Στρώση στεγανοποίησης από αργιλικό υλικό 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΔΟ 3121Α 100%  
Η στρώση αυτή αποτελείται από κατάλληλο αργιλικό υλικό διαπερατότητας Κ < 10-9 m/s και πάχους της τάξης 0,50 m. 
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Για την επίτευξη της παραπάνω περατότητας (<1x10-9 m/s ), το υλικό συνιστάται 
(όχι υποχρεωτικά) να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
- Σημείο υδαρότητας (LL):LL<40% 

- Δείκτης πλαστικότητας (ΡΙ): 10%<ΡΙ <25% 

- Ποσοστό λεπτόκοκκου υλικού (άργιλος, διάμετρος κόκκων < 2μmι: >20%, κ.β. 
- Μέγιστη διάσταση χονδρόκοκκου υλικού: 32mm (για υλικά μεγαλύτερου μεγέθους 

μηχανική κονιορτοποίησης προ συμπύκνωσης) 
- Περιεκτικότητα σε χονδρόκοκκο: <40% επί του ολικού όγκου 

- Ποσοστό οργανικού υλικού: <5% κ.β. 
- Συμπύκνωση του υλικού στο 95% της μέγιστης πυκνότητας κατά την πρότυπη δοκιμή 

Proctor, με φυσική υγρασία 2-3%, μεγαλύτερη από την βέλτιστη υγρασία 

 

Η συμπύκνωση πραγματοποιείται (με κατάλληλες καιρικές συνθήκες και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα) σε στρώσεις (επαρκώς 
συνδεδεμένες μεταξύ τους) συμπυκνωμένου πάχους όχι μικρότερου από 0,15m και όχι μεγαλύτερου από 0,25 m έκαστη, με βαθμό 
συμπύκνωσης > 95% της μεγίστης ξηρής πυκνότητας κατά Proctor. 

 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του επιλεγμένου αργιλικού υλικού, 
- η διάστρωση και η συμπύκνωσή του κατά στρώσεις. Τιμή ανά κυβικό μέτρο. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,50 

(Ολογράφως) : επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 57 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.03ΣΧ1 Στρώση αποστράγγισης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6079 100%  
Για την πλήρη κατασκευή στρώσης αποστράγγισης, ελάχιστου πάχους 50cm, μετά της μεταφοράς από οποιαδήποτε απόσταση υλικού, 
διαβάθμισης (16/32mm), με υδροπερατότητα Κ>10-3 m/s. 

 

Στην τιμή του άρθρου περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου 
από οποιαδήποτε απόσταση μετά των φορτοεκφορτώσεων, της σταλίας των αυτοκινήτων και του χαμένου χρόνου φορτοεκφορτώσεων, η 
δαπάνη διάστρωσης, διαβροχής και κυλίνδρωσης ώστε να προκύψει η επιθυμητή γεωμετρική επιφάνεια με τον επιθυμητό βαθμό συμπύκνωσης 
καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών για την εκτέλεση της στρώσης. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένου όγκου πλήρους κατασκευής στρώσης αποστράγγισης, μετά της προμήθειας και μεταφοράς από 
οποιαδήποτε απόσταση. 

ΕΥΡΩ : 10,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 

Συνολικό κόστος άρθρου 15,70 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 58 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.04ΣΧ3 Επιχώσεις με εδαφικό υλικό για τη στρώση επιφάνειας της τελικής κάλυψης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6067 100%  
Στρώση επιφάνειας τελικής κάλυψης. Θα αποτελείται από κατάλληλο εδαφικό υλικό πλήρωσης. Το συνολικό ύψος της στρώσης θα είναι της 
τάξης των 0,7 m. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται και η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου του εδαφικού υλικού. 
 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης. 
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ΕΥΡΩ : 1,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L (>=5km) 

(0,19€/m3.km)      5 x 0,19 =    0,95 

Συνολικό κόστος άρθρου 2,45 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,45 

(Ολογράφως) : δύο και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 59 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 14.05ΣΧ Γεωσυνθετικό στραγγιστήριο 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6361 100%  
Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου αποτελούμενο από γεωσυνθετικό στραγγιστήριο (πυρήνας) 
πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HDΡE). 

 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας του γεωσυνθετικού στραγγιστηρίου επί τόπου του έργου, η δαπάνη προσέγγισης στη θέση 
τοποθέτησης, η δαπάνη κοπής, διάστρωσης με οποιαδήποτε ειδική διαμόρφωσή της στα άκρα προσωρινής στερέωσης, κόλλησης ή με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο στερέωσης μεταξύ των, η δαπάνη υλικών - μικροϋλικών, που απαιτούνται, η δαπάνη μεταφοράς τους από 
οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και κάθε είδους σταλίες, η δαπάνη χρήσης ικριωμάτων, συσκευών, 
κατάλληλων μηχανημάτων, υλικών κ.λ.π. ώστε να αποφευχθούν τυχόν βλάβες κατά την τοποθέτηση της αποστραγγιστικής στρώσης, η δαπάνη 
φθορών αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ των στρώσεων - απομειώσεων κ.λ.π., καθώς και κάθε άλλη δαπάνη υλικών και εργασιών, που απαιτούνται 
για την έντεχνη εκτέλεση της κατασκευής σύμφωνα με τη μελέτη και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης και τις εντολές της υπηρεσίας 

 

Επισημαίνεται η ανάγκη χρήσης κατάλληλων μηχανημάτων και υλικών, ώστε να αποφευχθούν τυχόν φθορές στο υλικό. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,50 

(Ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά 

A.T. : 60 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α04 Επένδυση πρανών κλπ με φυτική γη 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1610 100%  
Επένδυση πρανών επιχωμάτων-ορυγμάτων με κατάλληλη φυτική γη συμπυκνωμένου πάχους 0,30 m σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00 

"Επένδυση πρανών - πλήρωση νησίδων με φυτική γη". 
 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

- Η προσκόμιση κατάλληλης φυτικής γης και συνεκτικού εδαφικού υλικού (όταν το έδαφος στην θέση διάστρωσης των φυτικών γαιών είναι 
υψηλής διαπερατότητας) που έχουν αποτεθεί κατά την εκτέλεση των εκσκαφών του έργου 

- Οι φορτοεκφορτώσεις και πλάγιες μεταφορές των υλικών, και η σταλία των αυτοκινήτων μεταφοράς, 
- Η προετοιμασία της επιφάνειας που θα επενδυθεί, 
- Η τοποθέτηση, διάστρωση και ελαφρά συμπύκνωση της φυτικής γης και η συντήρηση αυτής μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης του έργου. 
 

Ως συντήρηση νοείται η διατήρηση του προβλεπομένου πάχους και μορφής της επένδυσης, με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής 
ποσότητας φυτικών γαιών. 
 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) τοποθετημένης φυτικής γης επένδυσης πρανούς. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 61 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α09.2 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού δικτύου Τάφροι βάθους 20 -  

40 cm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 2111 100%  
Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού 
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δικτύου σε χαλαρά, γαιώδη ή γαιώδη-ημιβραχώδη εδάφη. 
 

Τάφροι βάθους 20 -  40 cm 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00 

(Ολογράφως) : ένα 

A.T. : 62 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.1 Θάμνοι, κατηγορίας Θ1 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ02. 1  Θάμνοι κατηγορίας  Θ1 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

A.T. : 63 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.2 Θάμνοι, κατηγορίας Θ2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ02. 2  Θάμνοι κατηγορίας  Θ2 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,30 

(Ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά 

A.T. : 64 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ02.3 Θάμνοι, κατηγορίας Θ3 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς 

και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη 

κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ02. 3  Θάμνοι κατηγορίας  Θ3 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,40 

(Ολογράφως) : επτά και σαράντα λεπτά 
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A.T. : 65 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ03.1 Αναρριχώμενα, κατηγορίας Α1 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100%  
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και 
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο 

φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη 

απαιτείται για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι 
και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ03. 1  Αναρριχώμενα κατηγορίας  Α1 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,50 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 66 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ04.2 Φυτά πρανών, κατηγορίας Σ2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100%  
Προμήθεια φυτών πρανών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής 
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, 
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 
άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των φυτών πρανών σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ04. 2  Φυτά πρανών κατηγορίας  Σ2 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 67 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ06.2 Ποώδη - πολυετή και ετήσια, διετή,  βολβώδη κλπ φυτά κατηγορίας Π2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100%  
Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών και ετησίων, διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις 

δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν 

προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων 

μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και 
φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα 

απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των 

ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα 

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00. 

 

ΝΑΠΡΣ Δ04. 2  Ποώδη - πολυετή φυτά κατηγορίας  Π2 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 68 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ08 Προμήθεια φυτικής γης 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%  
Προμήθεια επί τόπου του έργου φυτικής γης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Η 

φυτική γη θα είναι γόνιμη, επιφανειακής προέλευσης (από βάθος μέχρι 60 cm), 

εύθρυπτη και κατά το δυνατόν απαλλαγμένη από σβώλους, αγριόχορτα, υπολείμματα 

ριζών, λίθους μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για 

την ανάπτυξη φυτών. 
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Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 69 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 100%  
Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και 
αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι 
δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την 

πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 
 

ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 

A.T. : 70 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.1 Φύτευση ποωδών φυτών και βολβών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 100%  
Φύτευση ποωδών και βολβωδών φυτών, δηλαδή διάνοιξη λάκκου κυλινδρικής διατομής, 
φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της 

ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 

μέσα στο λάκκο, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ). 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 0,40 

(Ολογράφως) : σαράντα λεπτά 

A.T. : 71 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.3 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου  0,40 - 1,50 lt 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 1,50 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, 
γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης 
άρδευσης, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες, 
δοχεία κλπ) 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,80 

(Ολογράφως) : ογδόντα λεπτά 

A.T. : 72 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.4 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 100%  
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του 

Σελίδα 38 από 57   



Τιμολόγιο μελέτης 

 
φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο 
φύτευσης,  λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-05-01-00 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες 

(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ). 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,10 

(Ολογράφως) : ένα και δέκα λεπτά 

A.T. : 73 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.2 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 20 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η01.1. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 20 mm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 74 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.3 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 25 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η01.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 25 mm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,45 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 75 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η01.1. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)           
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Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 76 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.5 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 
και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 
δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η01.1. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 40 mm 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,85 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 77 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.4 Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης από χάλυβα οπλισμού 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4 100%  
Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης, από σίδηρο οπλισμών B500C, διατομής Φ6, 
μήκους 0,40 - 0,50 m, επί τόπου, με την εργασία κοπής, διαμόρφωσης σε αγκύριο, 
έμπηξης στο έδαφος και στερέωσης επ αυτού των σωλήνων, σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,25 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 78 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.2.5 Ρακόρ χαλύβδινα γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Ρακόρ χαλύβδινα κωνικά γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η04.2. 5  Ονομαστικής διαμέτρου   Φ 1 1/2 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 14,00 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα 

A.T. : 79 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.3.5 Σταυροί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Σταυροί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η04.3. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 80 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.4.5 Ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Ταυ μεταλλικά, γαλβανισμένα, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα μικροϋλικά 

και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

 

Η04.4. 5  Ονομαστική διάμετρος  Φ 1 1/2 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 

(Ολογράφως) : επτά 

A.T. : 81 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.6.5 Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Γωνίες χαλύβδινες, γαλβανισμένες, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η04.6. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00 

(Ολογράφως) : έξι 

A.T. : 82 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.9.3 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η04.9. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 83 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.9.5 Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Μαστοί χαλύβδινοι, γαλβανισμένοι, επιτόπου του έργου, με τα απαιτούμενα 

μικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης και δοκιμών, σύμφωνα με την μελέτη και την 

ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η04.9. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 84 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η04.13.5ΣΧ Σωληνομαστοί χαλύβδινοι γαλβανισμένοι Φ 1 1/2'', 10cm 
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Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Σωληνομαστοί από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο χωρίς ραφή (tubo) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10220, 
με σπείρωμα στα δύο άκρα, επιτόπου του έργου, με τα μικροϋλικά και την εργασία 

τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών πίεσης, σύμφωνα με την μελέτη και 
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Διατομής  1 1/2 in, μήκους 10 cm 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 85 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.3 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ  1 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%  
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του 

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

 

Η05.1. 3  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 9,80 

(Ολογράφως) : εννέα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 86 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.1.5 Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%  
Σφαιρικοί κρουνοί, ορειχάλκινοι, κοχλιωτοί, PN 16 atm. Προμήθεια επί τόπου του 

έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

 

Η05.1. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 87 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η05.8 Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Αυτόματη βαλβίδα εξαερισμού, πλαστική ή μεταλλική, κυλιόμενου διαφράγματος, ΡΝ 

16 atm, διατομής 1''. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης 

και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, ύμφωνα 

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 75,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα πέντε 

A.T. : 88 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η06.1.2.1 Υδραυλικές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, χυτοσιδηρές, μονού θαλάμου, ΡΝ 16 atm, DN Φ 1 1/2 in 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Υδραυλικές χυτοσιδηρές βαλβίδες ρύθμισης πίεσης, μονού θαλάμου, ονομ. πίεσης ΡΝ 

16 atm, με όλα τα εξαρτήματα (δηλ. μεταλλικό πιλότο, βάνα βελόνης, φίλτρο, 
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σωληνάκια, βελονοειδείς βαλβίδες κ.λ.π.). Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 

και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η06.1.2. 1  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 320,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια είκοσι 

A.T. : 89 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η07.4.2 Φίλτρα νερού σίτας, μεταλλικά, οριζόντια, ονομαστκής πίεσης 8 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 1 1/2 in, 

ενεργής επιφάνειας 400 cm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Φίλτρα νερού σίτας, μεταλλικά, με εποξειδική βαφή ή γαλβανισμένα, οριζόντια, 
φλαντζωτά ή με σπείρωμα, με βανάκι καθαρισμού και υποδοχές για μανόμετρο στην 

είσοδο και την έξοδο, ονομαστικής πίεσης 8 atm. Προμήθεια επί τόπου του έργου 

με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, 
ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

 

Η07.4. 2  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 1 1/2 in 

Ενεργής επιφάνειας  400 cm2 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 70,00 

(Ολογράφως) : εβδομήντα 

A.T. : 90 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.1.2 Σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Σταλάκτης επικαθήμενος, αυτορυθμιζόμενος, μη επισκέψιμος, για πίεση λειτουργίας 

από 0,8 έως 3,80 atm.  Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης 

και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, 
σύμφωνα  με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,19 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα λεπτά 

A.T. : 91 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.3.7 Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα), 10 atm, πλαστική, ευθείας ροής, με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, 
διατομής 1 1/2 in με απώλ.< 0,3m στα 20 m3/h 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ευθείας ροής, με χαμηλές απώλειες, ονομ. 
πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό 

ρύθμισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 

24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. 
 

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

 

Η09.1.3. 7   Με μηχανισμό ρύθμισης πίεσης 

Διατομής  1 1/2 in με απώλ.< 0,3m στα 20 m3/h 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά): 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 
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A.T. : 92 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.7.2 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος αυξημένων δυνατοτήτων, ελεγχόμενες Η/Β 20 -24 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου: 
 

- 4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα 

- με 12 τουλάχιστον εκκινήσεις ανά ημέρα και πρόγραμμα 

- με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 1,2 A ανά στάση 

- με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας 

- με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων 

- διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας) 
- με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων 

- με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα 

- με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας 

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων 

καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 
δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Η09.2.7. 2  Ελεγχόμενες Η/Β  20-24 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)Ευρώ (Αριθμητικά): 900,00 

(Ολογράφως) : εννιακόσια 

A.T. : 93 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.8 Κωδικοποιητής σήματος για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%  
Κωδικοποιητής σήματος (incoder) για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών, 16 

στάσεων, με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα σύνδεσης, το τροφοδοτικό (αν 

απαιτείται) και το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : 94 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.9 Αποκωδικοποιητής σήματος για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%  
Αποκωδικοποιητής σήματος (decoder) για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών ή αντλίας, πλήρης με τα καλώδια και λοιπά εξαρτήματα 
σύνδεσης, το τροφοδοτικό (αν απαιτείται) και το εγχειρίδιο χρήσεως/λειτουργίας, πλήρως εγκατεστημένος και δοκιμασμένος. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

A.T. : 95 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.10 Ηλεκτρονική πλακέτα προσθέτων στάσεων  κωδικοποιητή μονοκαλωδιακής σύνδεσης ηλεκτροβανών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 100%  
Ηλεκτρονική πλακέτα (κάρτα επέκτασης) 8 προσθέτων στάσεων μονάδας κωδικοποιητή 

σήματος για την μονοκαλωδιακή σύνδεση ηλεκτροβανών (Η/Β), απόλυτα συμβατή με 

την υπάρχουσα μονάδα, πλήρως εγκατεστημένη  και δοκιμασμένη. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 65,00 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε 

A.T. : 96 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.3 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 30 x 40 cm, 4 Η/Β 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα 

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 

άλλη απαραίτητη εργασία). 
 

Η09.2.13. 3  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  30 x 40 cm, 4 Η/Β 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε 

A.T. : 97 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.13.4 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών, 50 x 60 cm, 6 Η/Β 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Πλαστικό φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα 

υλικά εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 

(άνοιγμα του λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, 
τοποθέτηση άμμου λατομείου στον πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, 
προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε 

άλλη απαραίτητη εργασία). 
 

Η09.2.13. 4  Διαστάσεις / Αριθμός Η/Β:  50 x 60 cm, 6 Η/Β 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 98 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.15.2 Καλώδια  τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ), διατομής 3 x 1,5  mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%  
Καλώδιο τύπου JIVV-U  (ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του 

έργου, με την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης 

καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου. 
 

Η09.2.15. 2  Διατομή  3 x 1,5 mm2 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 

A.T. : 99 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\01.25 Μετρητής ρΗ 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%  
Μετρητής ρΗ, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου. 
 

Περιλαμβάνει την προμήθεια και μεταφορά επι τόπου στο έργο και τοποθετησή σύμφωνα με την τεχνική μελέτη. 
 

Συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεων μικρουλικά τοποθέτησης συναρμολόγης συγκόλλησης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.350,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες τριακόσια πενήντα 

A.T. : 100 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9203.10 Δοσομετρική  αντλία  με  έμβολο,κατάλληλη  για  δοσομέτρηση  χημικών.Για παροχές μέχρι 
100lt/h. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 100%  
Δοσομετρική αντλία χημικών με έμβολο, με ρύθμιση παροχής μέσω χειροστροφάλου, 
όπως περιγράφεται στα τεύχη του έργου. 
Περιλαμβάνει την περομήθεια και μεταφορά στο έργο,την τοποθέτηση και σύνδεση με 

τα υδραυλικά και ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά δίκτυα με τα απαραίτητα μικροϋλικά 

συνδέσεως και στερεώσεως για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεμ) 
Ν\9203.10 παροχής έως 100lt/h. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 660,26 

(Ολογράφως) : εξακόσια εξήντα και είκοσι έξι λεπτά 

A.T. : 101 

Άρθρο : ΝΠΡΣ 5869.1 Πλαστική δεξαμενή από σκληρό ΡΕ Χωριτικότητας 2 m3. 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΠΡΣ 5869.1 100%  
Πλαστική δεξαμενή από σκληρό πολυαιθυλένιο. Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα 

υλικά διαμόρφωσης της βάσης και την εργασία τοποθέτησης. 
(1 τεμάχιο) 
NΠΡΣ 5869. 1 Χωριτικότητας   2'' m3. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 363,81 

(Ολογράφως) : τριακόσια εξήντα τρία και ογδόντα ένα λεπτά 

A.T. : 102 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\01.32 Διάταξη ρύθμισης ροής προ χαλικόφιλτρου 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Η διάταξη θα περιλαμβάνει ένα δοχείο διαστάσεων περίπου 30 cm X 30 cm X 50 cm  από ανοξείδωτο χάλυβα στο κάτω μέρος του οποίου θα 
συνδεθούν: ο υφιστάμενος  αγωγός προσαγωγής των στραγγισμάτων και ο αγωγός εξόδου αυτών προς το φίλτρο (με βάνα). Από το επάνω 
μέρος του δοχείου, μία υπερχείλιση θα επιστρέφει τα στραγγίσματα που δεν εισέρχονται στο φίλτρο στη δεξαμενή εξισορρόπησης (διαμέρισμα 
τροφοδοσίας χαλικόφιλτρου). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι όλες σωληνώσεις και τα υλικά της διάταξης καθώς και οι εργασίες για την 
τοποθέτησή τους. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια 

A.T. : 103 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8043.1.10 Σωλήνας από PVC διαμέτρου Φ 63 mm 6 atm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100%  
Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως διάτρητος από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 20 C 

6,0 atm, γιά σύνδεση με συγκόλληση με παρεμβολή κατάλληλης κόλλας ή με σύνδεση 

με διαμορφούμενη μούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο 

στεγανότητας, πλήρως τοποθετημένος.Συμπεριλαμβάνονται τα ειδικά τεμάχια κάθε 

σχήματος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους 

εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

(1 m) 

Ν\8043. 1. Πιέσεως 6 atm 

Ν\8043. 1. 8 Διαμέτρου 63 mm 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 20,97 

(Ολογράφως) : είκοσι και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 104 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9243.20.2 Διαχύτης λεπτής φυσαλίδας 1-3mm, παροχής έως 8m3/h 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 22 100%  
Διαχύτης λεπτής φυσαλίδας 1-3mm, παροχής έως 8m3/h, ονομαστικής διάμετρου 300mm από αυτοκαθαριζόμενη πλαστική ύλη. 
 

Η τιμή περιλαμβάνει τους διαχύτες πλήρης με τις βάσεις τους ,το καπάκι τους, πλήρες δίκτυο σωληνώσεων, 
εξάρτημα απομάκρυνσης υδρατμών, ανοξείδωτα στηρίγματα, ανοξείδωτα αγκύρια και ότι απαιτείται για 

την υλοποίηση του συστήματος καθώς και τον αγωγό προσαγωγής πεπιεσμένου αέρα μέχρι και τη στέψη της δεξαμενής, όπως προβέπεται στην 
τεχνική μελέτη και τις προδιαγραφές, από κοινού με τα πάσης φύσεων υλικά και μικρουλικά στερέωσης και τοποθέτησης, καθώς και τη δοκιμή 
και παράδοση σε πληρη και κανονική λειτουργία. 
 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 105 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8460.5 Ηλεκτρονικός μετρητής διαλυμάνου οξυγόνου (D.O) 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%  
Ηλεκτρονικός μετρητης διαλυμένου οξυγόνου (D.O). 

Αποτελειται από αναλυτή-μεταδότη, αισθητήριο και έξοδο 

αναλογικού σήματος 4-20mA. 

Περιλαμβάνει την προμήθεια την μεταφορά,την τοποθέτηση τις ηλεκτρικές συνδέσεις 

,την ρύθμιση και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.899,35 

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 106 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8460.6 Ηλεκτρονικός μετρητής αιωρούμενων στερεών (MLSS) 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 100%  
Ηλεκτρονικός μετρητης αιωρούμενων στερεών (MLSS) 

Αποτελειται από αναλυτή-μεταδότη, αισθητήριο και έξοδο 

αναλογικού σήματος 4-20mA. 

Περιλαμβάνει την προμήθεια την μεταφορά,την τοποθέτηση τις ηλεκτρικές συνδέσεις 

,την ρύθμιση και τις δοκιμές για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 1.899,35 

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια ενενήντα εννέα και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 107 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\01.33 Ανοξείδωτος υπερχειλιστής με εγκοπές V μορφής 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Τριγωνικός υπερχειλιστής με εγκοπές V μορφής από ανοξείδωτο έλασμα σύμφωνα με DIN 19558. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται και οι εργασίες για την τοποθέτησή του. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 108 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\01.34 Φράγμα επιπλεόντων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Φράγμα συγκράτησης επιπλεόντων από ανοξείδωτο έλασμα που θα εμποδίζει την διαφυγή των επιπλεόντων προς το κανάλι υπερχείλισης. Στην 
τιμή περιλαμβάνονται και οι εργασίες για την τοποθέτησή του. 
 

Τιμή ανά μέτρο μήκους 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 109 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9202.100.1 Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως και 10mΣΥ και παροχής από 0m3/h έως 5m3/h 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%  
Τοποθέτηση υποβρύχιας  αντλίας με ενσωματομένο κινητήρα, αποχετεύσεως ή λυμάτων κατακόρυφου τύπου, μανομετρικού ύψους από 0 m 

έως 10  m, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, με πλήρες σύστημα στερέωσης και τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
στερεώσεως δηλαδή προμήθεια,φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία 
εγκαταστάσεως, στερεώσεως, συνδέσεως με τις υπάρχουσες υδραυλικές σωληνώσεις, με τις δοκιμές παραδοτέα σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία 

(1 τεμ) 
Ν9202.1  μανομετρικού έως  10   mΣΥ 

Ν9202. 1. 1  Ονομαστικής παροχής από   0  m3/h έως  5  m3/h 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.203,55 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια τρία και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 110 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9202.6.1 Υποβρύχια  αντλία  λυμάτων  μανομετρικού  ύψους  έως  60mΣΥ  και  παροχής  έως 60m3/h 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 80 100%  
Τοποθέτηση υποβρύχιας φυγοκεντρικής αντλίας με ενσωματομένο κινητήρα, 
αποχετεύσεως ή λυμάτων κατακόρυφου τύπου,με μανδύα ψύξης, μανομετρικού ύψους 

έως 60 m με πλήρες σύστημα στερέωσης,και τα απαραίτητα υλικά και 
μικροϋλικά εγκαταστάσεως και στερεώσεως δηλαδή 

προμήθεια,φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία 

καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, στερεώσεως,συνδέσεως με τις υπάρχουσες 

υδραυλικές σωληνώσεις,με τις δοκιμές παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεμ) 
Ν9202.6 μανομετρικού έως 60 mΣΥ 

Ν9202. 6. 1 Ονομαστικής παροχής έως 10 m3/h 
Ευρώ (Αριθμητικά): 5.981,04 

(Ολογράφως) : πέντε χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ένα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 111 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8891.10.1 φλοτεροδιακόπτης για υποβρύχια τοποθέτηση, με πλαστικό ανθεκτικό περίβλημα και διακόπτη 230V/1A 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 087 100%  
Φλοτεροδιακόπτης για υποβρύχια τοποθέτηση, με πλαστικό ανθεκτικό περίβλημα και διακόπτη 230V/1A, ηλεκτρική  συνδεσμολογία  και  
δοκιμή  καλής 

λειρουργίας. 
(1 τεμ) 
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Ν602.10.1 υποβρύχιος φλοτεροδιακόπτης 

Ευρώ (Αριθμητικά): 85,02 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε και δύο λεπτά 

A.T. : 112 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.12.10 Σιδηροσωλήνας ανοξείδωτος, DN50, πάχους 2,77mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%  
Σιδηροσωλήνας ανοξείδωτος AISI 304, DN50, πάχους 2,77mm, δηλαδή 

σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεμάχια όπως καμπύλες κ.λπ (πλην ρακόρ και φλαντζών) ανοιγμένα σε μέτρα, άγκιστρα στερεώσεως σε 

απόσταση μεταξύ τους το πολύ 2 m και μικροϋλικά τοποθέτησης και συγκόλλησης επί 
τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών πιέσεως, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τη μελέτη. 
(1 m) 

N\8036.12.10  Διαμέτρου DN50 

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,16 

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και δέκα έξι λεπτά 

A.T. : 113 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\12.14.02.02 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 40 mm 

Σχετικό : 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. 

 

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
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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.Ευρώ (Αριθμητικά): 0,85 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 114 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.03.02 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 12,5 at Ονομαστικής διαμέτρου D 63 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6621.1 100%  
Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 

συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 

απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, 
οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 
 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 

του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως 

υπογείων δικτύων" 

 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U 

με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 
ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις 

και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 
 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 
έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 
 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες 
ονομαστικής πίεσης 12,5 , ονομαστικής διαμέτρου 
Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 115 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.3.1 Ανοξείδωτες σφαιρικές δικλείδες DN50, ονομαστικής πιέσεως 10atm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%  
Ανοξείδωτες σφαιρικές δικλείδες DN50, ονομαστικής πιέσεως 10atm, με τα μικροϋλικά σύνδεσης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα 

A.T. : 116 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ Ν\13.17.01 Μετρητής παροχής 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6653.1 100%  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο μετρητού παροχής. 
Περιλαμβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 

φέρουν αντισκωριακή προστασία. 
Συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεων μικρουλικά τοποθέτησης συναρμολόγης συγκόλλησης για παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 50,00 

(Ολογράφως) : πενήντα 

A.T. : 117 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9178.3.1 Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο PN16 DN50 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 84 100%  
Τεμάχιο εξαρμώσεως με ωτίδες, χαλύβδινο με ελαστικό στεγανοποιητικό δακτύλιο, 
τους γαλβανισμένους κοχλίες ρυθμίσεως και συνδέσεως και με τα λοιπά υλικά και 
μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως δηλαδή προμήθεια, φορτοεκφόρτωση μεταφορά 

επί τόπου του έργου ανηγμένες σε εργασία καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως και 
δοκιμών παραδοτέο σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεμ) 
9178.3 Ονομ. πιέσεως 16 atm 

9178.3.1 Διαμέτρου 50 mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 588,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα οκτώ 

A.T. : 118 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9150.11.1 Δικλείδα  χυτοσιδηρά  με  μηχανισμό  τύπου  σύρτου,  με  φλάντζες  ονομαστικής πίεσης 
16atm 50mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 084 100%  
Δικλείδα χυτοσιδηρά με φλάντζες υλικά και μικροϋλικά συνδέσεως δηλαδή 

προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, 
καθώς και η εργασία εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία 

(1 τεμ) 
N9150.11. Τύπου σύρτου με μηχανισμό χειρισμού χειροκίνητο 

ονομαστικής πιέσεως 16 atm 

N9150. 11. 1 Διαμέτρου 50 mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 230,84 

(Ολογράφως) : διακόσια τριάντα και ογδόντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 119 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8125.2.6 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες διαμέτρου Φ 50 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 100%  
Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με 

λυόμενο πώμα γιά επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά 

επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 

(1 τεμ) 
Ν\8125.2  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με φλάντζες 

Ν\8125.2.  6  Διαμέτρου   50     mm 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 69,86 

(Ολογράφως) : εξήντα εννέα και ογδόντα έξι λεπτά 

A.T. : 120 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8039.5.1 Ζεύγος φλαντζών ανοξείδωτων πιέσεως 10 atm Διαμέτρου 50 mm 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%  
Ζεύγος ανοξείδωτων φλαντζών,γιά σύνδεση ανοξείδωτων σιδηροσωλήνων, με τους με 

τους αντίστοιχους κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα 

πλήρως εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων Σημείωση: Σε περίπτωση τοποθετήσεως 

ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής του ζεύγους της αντιστοίχου 

διαμέτρου. 
Ν\8039.5. Πιέσεως 10  atm 

Ν\8039.5.1 Διαμέτρου 50  mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 82,22 

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο και είκοσι δύο λεπτά 

A.T. : 121 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8039.3.7 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 16 atm 

διαμέτρου Φ 50 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 6 100%  
Ζεύγος  φλαντζών  με  λαιμό  συγκολλήσεως  γιά  σύνδεση χαλυβδοσωλήνων  με τους 

αντίστοιχους  κοχλίες και περικόχλια όπως και τα απαιτούμενα παρεμβύσματα πλήρως 

εγκατεστημένο σε δίκτυο σωληνώσεων 

(1 ζεύγος) 
Σημείωση:  Σε περίπτωση τοποθετήσεως ενός τεμ. φλάντζας ισχύει το μισό της τιμής 

του ζεύγους της αντιστοίχου διαμέτρου 

8039.  3   Πιέσεως   16     atm 

8039. 3.  7  Διαμέτρου   50     mm 
Ευρώ (Αριθμητικά): 67,47 

(Ολογράφως) : εξήντα επτά και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 122 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\01.35 Συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 100%  
Eργασίες εκκένωσης και καθαρισμού των υφιστάμενων δεξαμενών (συμπεριλαμβανομένου και του χαλικόφιλτρου) της εγκατάστασης 
επεξεργασίας στραγγισμάτων και την συντήρηση του υφιστάμενου του ΗΛΜ εξοπλισμού που θα επαναχρησιμοποιηθεί. Η συντήρηση 
περιλαμβάνει ανταλλακτικά ή/και αναλώσιμα συντήρησης (O-rings, μηχανικοί στυπιοθλίπτες, ρουλεμάν, κλπ), διάνοιξη πάσης φύσεως οπών, 
στεγανώσεις – μονώσεις – κλεισίματα οπών, επεμβάσεις και αποκαταστάσεις δομικών έργων για τη θέση αυτών σε πλήρη, απρόσκοπτη και 
ασφαλή λειτουργία και λειτουργική συνεργασία με τον υπόλοιπο εξοπλισμό – δίκτυα σύμφωνα και με τις απαιτήσεις της μελέτης 

(1 τεμ) 
Ν\01.35 Συντήρηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.936,80 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 123 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.300.5 Ηλεκτρικός πίνακας τροφοδοσίας εγκατάστασης 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
Ηλεκτρικός πίνακας πλήρης, αποτελούμενος από όλα τα στοιχεία ασφάλισης, ελέγχου και χειρισμών υλικά και μικροϋλικά σύμφωνα με το 
σχέδιο της μελέτης που αφορά τα μονογραμμικά διαγράμματα των πινάκων ,κατασκευασμένος σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις 
προδιαγραφές της μελέτης. Ο πίνακας θεωρείται πλήρης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση, σύνδεση, δοκιμή και παράδοση σε 
κανονική λειτουργία. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3.000,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες 

A.T. : 124 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8821.10.2 Προγραμματιχόμενος  λογικός  ελεγκτής  (PLC)  μεχρι  18  εξόδων   22  εισόδων ψηφιακού 
σήματος, 6 είσόδων και 1 έξοδο αναλογικού σήματος. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 53 100%  
Προγραμματιζόμενος λογικός ελεγκτής μεχρι 18 εξόδων και 22 εισόδων ψηφιακού 

σήματος ,6 είσόδων και 1 έξοδο αναλογικού σήματος,με θύρες επικοινωνίας RS232 και 
RS 485 με ενσωματωμένη κάρτα επικοίνωνίας,με δυνατότητα προγραμματισμού και 
σύνδεσης σε βιομηχανικό δίκτυο.Περιλαμβάνει προμήθεια , μεταφορά , τοποθέτηση 

στον πίνακα αυτοματισμού και πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών 

ρευμάτων,σύνδεση εισόδων και εξόδων σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές, 
προγραμματισμό, έλεγχο και δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2.347,40 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες τριακόσια σαράντα επτά και σαράντα λεπτά 

A.T. : 125 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.10 Διάταξη τοπικού χειρισμού 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 100%  
Διάταξη τοπικού χειρισμού αντλιας-κινητήρα αποτελούμενη από επιλογικό διακόπτη 

τριών θέσεων auto-manual-off με αντίστοιχη λυχνία ένδειξης κομβίο χειροκίνητης 

εκκίνησης-παυσης (start-stop)και κομβίο κινδύνου "emergency".Περιλαμβάνει την 

προμήθεια συναρμολόγηση στην όψη του πίνακα,σύνδεση με τις διατάξεις που 

χειρίζεται (plc,ρελέ κλ.π) και μεταφορά επι τόπου του έργου, την τοποθέτηση και 
τις απαιραίτητες δοκιμές για παράδοση σε πλήρη και κανομική λειτουργία. 
Μία διάταξη ανά αντλία ή κινητήρα. 
(1 τεμ) 
Ν\8840. 10.10 Διάταξη τοπικού χειρισμού 

 
Ευρώ (Αριθμητικά): 107,78 

(Ολογράφως) : εκατόν επτά και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 126 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9150.20.5 Ηλεκτροβαλβίδα άρδευσης ονομαστικής διαμέτρου DN50. 

Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 100%  
Ηλεκτροβάλβίδα άρδευσης, αποτελούμενη από διοδή βαλβίδα με 

ορειχάλκινο ή πλαστικό κέλυφος στεγανότητας IP65. Ονομαστικής διαμέτρου 2" παροχής έως και 10m3/h. 

Πλήρης με πηνίο, μοχλό χειροκίνητης λειτουργίας φίλτρο νερού και διάταξη αργού κλεισίματος για αποφύγη υδραυλικού πλήγματος. 
Σύνδεση με σπείρωμα, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Περιλαμβάνει 
προμήθεια, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά επί τόπου του έργου ανηγμένα σε εργασία, 
καθώς και η εργασία υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκαταστάσεως, συνδέσεως και 
δοκιμών, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεμ) 
Ν9150. 20 Τύπου βαλβίδας 

ονομαστικής πιέσεως 10 atm 

Ν9150. 20. 5 Διαμέτρου έως 2 in. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 140,58 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα και πενήντα οκτώ λεπτά 
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A.T. : 127 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.36.02.01 Σωληνώσεις προστασίας καλωδίων, από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος Με ευθύγραμμα 
τμήματα σωλήνων μήκους 6 m, με ενσωματωμένη μούφα. με τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου 
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], θλιπτικής αντοχής > =450 Ν κατά την πρότυπη 
δοκιμή που καθορίζεται στο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. Σωληνώσεις DN/OD 110 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1 100%  
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, τοποθέτηση και σύνδεση σωλήνων προστασίας 

καλωδίων από πολυαιθυλένιο  (PE), δομημένου τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ EN 61386, με 

ενσωματωμένη ατσαλίνα. 
 

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος επιμετράται με βάση τα οικεία άρθρα του 

τιμολογίου. 
 

Με ευθύγραμμα τμήματα σωλήνων μήκους 6 m, με τυποποίηση ονομαστικής  διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο (DN/ΟD, 

θλιπτικής αντοχής >=  450 N κατά την πρότυπη δοκιμή που καθορίζεται στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 61386. 
 

Σωληνώσεις DN/ΟD 110 mm 

 

Τιμή ανά μέτρο μήκους σωλήνωση (m) κατά τα ανωτέρω. 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,00 

(Ολογράφως) : δύο 

A.T. : 128 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 1,5 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8773.  3   Τριπολικό 

0 

8773. 3.  1  Διατομής  3 Χ 1,5         mm2 
Ευρώ (Αριθμητικά): 2,51 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 129 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.3.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τριπολικό διατομής 3 Χ 2,5 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8773.  3   Τριπολικό 

0 

8773. 3.  2  Διατομής  3 Χ 2,5         mm2 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : 130 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.2.1 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
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διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8773.  2   Διπολικό 

0 

8773. 2.  1  Διατομής  2 Χ 1,5         mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,92 

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 131 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.5.6 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 16 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8773.  5   Τετραπολικό 

0 

8773. 5.  6  Διατομής  4 Χ 16          mm2 
Ευρώ (Αριθμητικά): 12,23 

(Ολογράφως) : δώδεκα και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 132 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8773.5.2 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Τετραπολικό διατομής 4 Χ 2,5 mm2 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 100%  
Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως 

και  επισημάνσεως  (μούφες,  κως,  πέδιλα,  αναλογία  οπτοπλίνθων  επισημάνσεως, 
αναλογία   άμμου  κλπ)  και  μικροϋλικά  επί  τόπου  και  εργασία  τοποθετήσεως, 
διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 m) 

8773.  5   Τετραπολικό 

0 

8773. 5.  2  Διατομής  4 Χ 2,5         mm2 
Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 133 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.1 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,41 έως 0,60 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330 100%  
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm 

και εκρίζωση και  απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 

και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων. 
 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 1  Με διάμετρο  από 0,41 έως 0,60 m 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,20 

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά 

A.T. : 134 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ01.2 Σχηματισμός λεκανών άρδευσης φυτών, διαμέτρου από 0,61 m και άνω 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5330 100%  
Σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σε έδαφος οποιασδήποτε κλίσεως, με εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 10 cm 

και εκρίζωση και  απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη 
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και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων. 
 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ01. 2  Με διάμετρο  από 0,61 m και άνω 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 135 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ02.1.5 Άρδευση φυτών με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης, αυτοματοποιημένο 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5321 100%  
Άρδευση φυτού με επίγειο ή υπόγειο σύστημα άρδευσης (αυτοματοποιημένο), σύμφωνα 

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-01-00. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος 

του ποτίσματος και η συντήρηση του επίγειου δικτύου, σε οποιαδήποτε κλίση 

εδάφους. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,0045 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε δεκάκις χιλιοστά 

A.T. : 136 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ03.2 Λίπανση φυτών με λιπαντήρες 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5730 100%  
Λίπανση φυτών με τα λιπαντήρες, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-06-03-00. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και 
τοποθέτηση του λιπάσματος στο δοχείο λίπανσης, η διάλυσή του και η διανομή του 

διαλύματος με αντλία λίπανσης ή πιεστικό, καθώς και ο έλεγχος της διανομής του 

για την λίπανση κάθε φυτού. 
 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,05 

(Ολογράφως) : πέντε λεπτά 

A.T. : 137 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5.4 Κλάδεμα θάμνων, 
ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5351 100%  
Ανανέωση (σκελετοκλάδεμα) ή διαμόρφωση κόμης θάμνων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-02. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του 

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των 
προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. 
 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.5. 1 

Ανανέωση - διαμόρφωση κόμης νέων θάμνων και δένδρων, ηλικίας έως 3 ετών 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,33 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία λεπτά 

A.T. : 138 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.1 Φυτοπροστασία θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5362 100%  
Καταπολέμηση ασθενειών με προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή εγκεκριμένων χημικών 

ή βιολογικών μυκητοκτόνων, ή άλλων σκευασμάτων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-05-00. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των σκευασμάτων που θα 
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χρησιμοποιηθούν. 
 

ΝΑΠΡΣ ΣΤ05. 1 

Φυτοπροστασία  θάμνων και δένδρων ύψους μέχρι 4 m 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά): 0,20 

(Ολογράφως) : είκοσι λεπτά 

A.T. : 139 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.3.2 Βοτάνισμα με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό μηχάνημα πεζού 
χειριστή σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους 

   Κωδικός 
αναθεώρησης: 

ΠΡΣ 5371 100%  
Βοτάνισμα φυτών με χρήση βενζινοκίνητου χορτοκοπτικού πεζού χειριστή 

σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους          , σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00. Περιλαμβάνεται 
η κοπή των ζιζανίων στο χώρο μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί, η απομάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων 
των υλικών που προέκυψαν από το βοτάνισμα και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται, η σήμανση και η λήψη μέτρων προστασίας. 
Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 
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