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Τιµολόγιο µελέτης 

 

A.T. : A.01 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.01.01 

   

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 "Εκ

 

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 (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,62 

(Ολογράφως) : εξήντα δύο λεπτά

A.T. : A.02 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.01.02 

   

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 φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

ΕΥΡΩ : 0,82 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30 (>=5
(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,
Συνολικό κόστος άρθρου 6,52 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6,52 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα δύο λεπτά

    

  

ΑΡΘΡΑ 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 
εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφών Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6053 100%  

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), 

οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων
, και θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε

00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων" 

Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου
. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται

ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα
µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. 

Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών. 

εξήντα δύο λεπτά 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 
εδάφη γαιώδη - ηµιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου 
και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε 
απόσταση Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054 100%  

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
ηµιβραχώδη (µη απαιτούντα διατρητικά µηχανήµατα ή εκρηκτικά), 

οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων
, και θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε

00 "Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων" 

Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου
ίται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται

ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα
µε τις γραµµές πληρωµής που καθορίζονται από την µελέτη. 

προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30 (>=5km) 

0,19 =    5,70 

έξι και πενήντα δύο λεπτά 

       

 

διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 
ηµιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων 

 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 

οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων 

, και θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε 

Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου 

. Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται 

3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε 
ηµιβραχώδη Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου 

και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε 

 

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη 

οποιουδήποτε πλάτους πυθµένα και βάθους, µε την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων 

, και θάµνων στο εύρος του ορύγµατος, σύµφωνα µε 

Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου 

ίται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται 

3) βάσει αρχικών και τελικών διατοµών και σύµφωνα 

προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 

 

Σελίδα 7 από 21 



Τιµολόγιο µελέτης 

 

A.T. : A.03 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.01.01 Καθαιρέσεις µεµονωµένων στοιχείων ή τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα. 
Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6082.1 100%  

Καθαιρέσεις τµηµάτων κατασκευών από οπλισµένο σκυρόδεµα (χωρίς πρόκληση ζηµιών 

στο αποµένον τµήµα), σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 

"Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισµένου σκυροδέµατος µε µηχανικά µέσα", µε την 

φόρτωση και µεταφορά των προϊόντων καθαιρέσεων σε οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Συµπεριλαµβάνονται οι πάσης φύσεως απαιτούµενες προσωρινές 

αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις, ο τεµαχισµός των αποκοπτοµένων στοιχείων, ο έλεγχος 

και αντιµετώπιση της παραγόµενης κατά την εκτέλεση των εργασιών σκόνης και ο 

πλήρης καθαρισµός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της 

καθαίρεσης. 

 

Επιµέτρηση σε κυβικά µέτρα (m3) πλήρως αποκοπτοµένων στοιχείων. 

 

Συνήθους ακριβείας, µε χρήση αεροσυµπιεστών κλπ συµβατικών µέσων υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 
 
ΕΥΡΩ : 41,20 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30 (>=5km) 

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

Συνολικό κόστος άρθρου 46,90 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 46,90 

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και ενενήντα λεπτά 

A.T. : A.04 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.02.02 Καθαρισµοί κοιτών ποταµών ή ρεµάτων από φερτά υλικά ή απορρίµµατα, µε την φόρτωση 
των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054 100%  

Kαθαρισµοί κοίτης ποταµων ή ρεµµάτων από φερτά υλικά, απορρίµµατα κλπ χαλαρά 

υλικά µε χρήση χωµατουργικών µηχανηµάτων (εκσκαφέων, φορτωτών, προωθητών), 

κινουµένων στις όχθες ή/και την κοίτη, εν ξηρώ  ή παρουσία υδάτων, σύµφωνα µε 

την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-02-00 "Καθαρισµός και εκβάθυνση κοίτης ποταµών, 

ρεµάτων και αποχετευτικών τάφρων". 

 

Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την µεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε 
οποιαδήποτε απόσταση. 

 

Το παρόν άρθρο έχει εφαρµογή σε εργασίες καθαρισµού µεγαλύτερης κλίµακας καθώς και όταν δεν υπάρχει 
δυνατότητα πλευρικής απόθεσης των προϊόντων, οπότε είναι απαραίτητη η φόρτωση και µεταφορά τους 
στους προβλεπόµενους ή επιτρεπόµενους χώρους απόθεσης. 

 

Οταν είναι εφικτή η λήψη διατοµών πριν και µετά την επέµβαση καθαρισµού, η επιµέτρηση θα γίνεται µε 
την σύνταξη αναλυτικών πινάκων χωµατισµών. 

Αλλως η επιµέτρηση θα γίνεται επί αυτοκινήτου (χωρητικότητα εκάστου αυτοκινήτου και τήρηση 
στοιχείων πραγµατοποιουµένων δροµολογίων). Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η συνεχής επίβλεψη εκ 
µέρους της Υπηρεσίας των πραγµατοποιουµένων µεταφορών και η τήρηση των σχετικών στοιχείων. 

 

Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου µεγαλύτερης από 50 cm. 
Όταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του NET 
ΠΡΣ. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

          

Σελίδα 8 από 21   



Τιµολόγιο µελέτης 

 

ΕΥΡΩ : 0,72 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30 (>=5km) 

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

Συνολικό κόστος άρθρου 6,42 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6,42 

(Ολογράφως) : έξι και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : A.05 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 4.03 Καθαρισµοί τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054 100%  

Καθαρισµοί κοιτών τάφρων ή διωρύγων από αυτοφυή βλάστηση (καλαµιές κλπ) χωρίς 

αφαίρεση εδαφικού υλικού, µε χρήση καταλλήλου προς τούτο εξοπλισµού. Στην τιµή 

µονάδας περιλαµβάνεται η προσωρινή απόθεση των προϊόντων καθαρισµού στην όχθη, 

προκειµένου να αποστραγγισθούν και να αποξηρανθούν, και στην συνέχεια η φόρτωσή 

τους επί αυτοκινήτου µε µηχανικά µέσα και η µεταφορά τους προς οριστική απόθεση 

σε οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις επιτρεπόµενες από τις αρµόδιες Αρχές, ή 

προβλεπόµενες από τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου. 

 

Ο προσδιορισµός της τιµής του αστερίσκου θα γίνεται µε βάση την συµβατική 

παραδοχή ότι ανά καθοριζόµενη επιφάνεια ενός στρέµµατος προκύπτουν 50 m3 

αποξηραµένων φυτικών καταλοίπων, εκτός αν στην µελέτη του έργου καθορίζεται και 

τεκµηριώνεται διαφορετική ποσότητα ανά στρέµµα, ως εξής: 

= 50 m3 (ή άλλο) x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιµολογίου) 

όπου S η µέση απόσταση µέχρι τον χώρο απόθεσης, σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς 

όρους ή την σχετική έγκριση της αρµόδιας αρχής. 

 

Στο παρόν άρθρο δεν συµπεριλαµβάνεται η κοπή και εκρίζωση δένδρων περιµέτρου 

µεγαλύτερης από 50 cm. Οταν απαιτείται αυτό, οι σχετικές εργασίες τιµολογούνται 

ιδιαίτερα µε βάση τα οικεία άρθρα του ΝΕΤ ΠΡΣ. 

 

Τιµή ανά στρέµµα(στρ.) πλήρως ολοκληρωθέντος καθαρισµού, σύµφωνα µε την µελέτη και τα λοιπά τεύχη 
δηµοπράτησης. 

ΕΥΡΩ : 520,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30 (>=5km) 

(0,19€/m3.km)     50x 30 x 0,19 =  285,00 

Συνολικό κόστος άρθρου 805,00 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 805,00 

(Ολογράφως) : οκτακόσια πέντε 

A.T. : A.06 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.01 Κατασκευή συµπυκνωµένου αναχώµατος από υλικά που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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): 0,62 

(Ολογράφως) : εξήντα δύο λεπτά 

          

Σελίδα 9 από 21   



Τιµολόγιο µελέτης 

 

A.T. : A.07 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.04 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε προϊόντα εκσκαφών, µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συµπύκνωσης 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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 (m3) συµπυκνωµένου όγκου επίχωσης ορυγµάτων. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,55 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : A.08 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 6.01.01.02 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή 
βενζινοκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,0 HP 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6107 100%  

Λειτουργία φορητών ή κινητών εργοταξιακών αντλητικών συγκροτηµάτων για την 

αποστράγγιση εισρεόντων ή υπογείων υδάτων και την άντληση βορβόρου και λυµάτων 

κατά την εκτέλεση των διαφόρων εργασιών  του έργου, εφ' όσον τούτο προβλέπεται 

από την µελέτη ή µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και κατά τα λοιπά 

σύµφωνα µε τις ΕΤΕΠ 08-10-01-00 ''Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων'' και 

08-10-02-00 "Αντλήσεις Βορβόρου - Λυµάτων". 

 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προσκόµιση στην θέση εκτέλεσης των εργασιών αντλητικού συγκροτήµατος 

κατάλληλης ισχύος για το εκάστοτε µανοµετρικό ύψος και παροχή που απαιτούνται και των αναλόγων 
σωληνώσεων, συσκευών και εξαρτηµάτων 

β. Η δαπάνη των καυσίµων ή της ηλεκτρικής ενεργείας 

γ. Η εγκατάσταση, η επίβλεψη της λειτουργίας, η τροφοδοσία µε καύσιµα και η 

συντήρηση της αντλίας και των σωληνώσεων 

δ. Η διάνοιξη προσωρινής τάφρου απαγωγής των αντλουµένων νερών προς υπάρχοντα 

αποδέκτη 

ε. Οι µετακινήσεις της αντλίας και των σωληνώσεων σύµφωνα µε το πρόγραµµα 

εκτέλεσης των εργασιών 

στ.Οι σταλίες του συγκροτήµατος για οποιονδήποτε λόγο 

 

Τιµή ανά ώρα (h) λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος που πραγµατοποιείται 

µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, µε βάση αναλυτικά στοιχεία καταγραφής του 

χρόνου απασχόλησης, εξής: 

Αντλητικά συγκροτήµατα diesel ή βενζινοκίνητα. 

Ισχύος 1,0 έως 2,0 ΗΡ. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,60 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : A.09 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α01 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 

   Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1110 100%  

Εκσκαφή, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, φυτικών γαιών, ιλύος, τύρφης και λοιπών 
επιφανειακών ακαταλλήλων εδαφών οποιουδήποτε βάθους και πλάτους, σύµφωνα µε τη µελέτη, είτε για 
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την έδραση επιχωµάτων και εξυγιαντικών στρώσεων είτε για το διαχωρισµό τους από τα υπόλοιπα, 
κατάλληλα για την κατασκευή επιχωµάτων, προϊόντα ορυγµάτων. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

- η προσέγγιση των µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων, και η εκσκαφή µε κάθε µέσον, 

 

- η εκρίζωση, η κοπή και η αποµάκρυνση θάµνων και δένδρων οποιασδήποτε διαµέτρου (πλην εκείνων που 
θα παραδοθούν προς εκµετάλλευση), 

 

- η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων και η µόρφωση παρειών και σκάφης, 

 

- η διαλογή των προϊόντων εκσκαφής, 

 

- οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µε οποιοδήποτε µέσο και σε οποιαδήποτε απόσταση, 
είτε για προσωρινή απόθεση, προκειµένου να χρησιµοποιηθούν ως φυτικές γαίες στο έργο είτε για 
απόρριψη σε επιτρεπόµενες θέσεις εφόσον αυτά κριθούν ακατάλληλα για φυτικά, ή πλεονάζοντα, 

 

- οι τυχόν ενδιάµεσες φορτοεκφορτώσεις και µετακινήσεις, αν τυχόν καταληφθεί ο απαιτούµενος χώρος 
των προσωρινών αποθέσεων από την εκτέλεση των υπολοίπων εργασιών, καθώς και διαµόρφωσή τους σε 
σειράδια και η διαφύλαξή τους µέχρι ν χρησιµοποιηθούν στο έργο. 

 

Σε περίπτωση πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων προϊόντων στην τιµή περιλαµβάνεται, εκτός από τη µεταφορά 
τους, και η διαµόρφωσή τους σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΕΤΕΠ 02-01-02-00 και των περιβαλλοντικών 
όρων του έργου. 

 

Επιµέτρηση µε λήψη αρχικών και τελικών διατοµών. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο. 

ΕΥΡΩ : 0,38 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση 30 (>=5km) 

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

Συνολικό κόστος άρθρου 6,08 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 6,08 

(Ολογράφως) : έξι και οκτώ λεπτά 

A.T. : B.01 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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). 
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- 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 

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): 8,20 

(Ολογράφως) : οκτώ και είκοσι λεπτά 

A.T. : B.02 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6326 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 Υ∆Ρ. 

 

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. ∆εν 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 ργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που 
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καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 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: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

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

01-01-05-00:∆ονητική 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 C12/15. 

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

τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 

Ευρώ (Αριθµητικά): 77,00 

(Ολογράφως) : εβδοµήντα επτά 

A.T. : B.03 

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

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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 Υ∆Ρ. 

 

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 
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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. ∆εν 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 Υ∆Ρ 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: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος 

01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος 

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

01-01-05-00:∆ονητική 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 (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 

τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 

Ευρώ (Αριθµητικά): 103,00 

(Ολογράφως) : εκατόν τρία 

A.T. : B.04 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.26 Προµήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισµού σκυροδεµάτων υδραυλικών έργων 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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 
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προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει ζυγολογίου. 

________________________________________________________________________________ 

|           Πεδίο εφαρµογής                    | 

 

__________|______________________________________________|______________________ 

Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ. 

διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 

(mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m) 

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

| B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617 

12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

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

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

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

 

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): 0,98 

(Ολογράφως) : ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : Γ.01 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 7.03 Χρήση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6103 100%  

Με το παρόν άρθρο τιµολογείται η χρήση µόνον των πασσαλοσανίδων και των πάσης 

φύσεως συνδέσµων, εξαρτηµάτων και χαλυβδίνων προφίλ που έχουν προσκοµισθεί στο 

έργο για την εκτέλεση των προβλεποµένων εργασιών, σύµφωνα µε την µελέτη και την 

ΕΤΕΠ 11-02-02-00 "Αντιστηρίξεις µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες", ανεξαρτήτως 

του αριθµού χρήσεών τους στο έργο. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: η ενοικίαση ή απόσβεση των πασσαλοσανίδων και 

των συναφών εξαρτηµάτων, η µεταφορά επί τόπου του έργου, η προσωρινή 

αποθήκευση, οι πλάγιες µεταφορές, οι πάσης φύσεως φθορές, η απώλεια πασσαλοσανίδων λόγω  
ανεπιτυχούς έµπηξης ή αδυναµίας εξόλκυσης, καθώς και η φόρτωση και µεταφορά του υλικού στις 
αποθήκες του ιδιοκτήτη, µετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν εµπηχθεί 
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ικανοποιητικά και των αντιστοίχων εξαρτηµάτων τους, σύµφωνα µε το άρθρο 7.04 

των ΝΕΤ Υ∆Ρ. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,27 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά λεπτά 

A.T. : Γ.02 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 7.04 Εµπηξη χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6104 100%  

Κατασκευή πετάσµατος αντιστήριξης µε χαλύβδινες πασσαλοσανίδες, που έχουν 

προσκοµισθεί επί τόπου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 11-02-02-00 

"Αντιστηρίξεις µε µεταλλικές πασσαλοσανίδες". 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

 

α. Η προσέγγιση των πασσαλοσανίδων που έχουν προσκοµισθεί επί τόπου του έργου 

(δεν συµπεριλασµβάνεται η προµήθεια ή η δαπάνη χρήσης τους)στην θέση 

τοποθέτησης, η ανύψωση και στερέωσή τους µε χρήση ικριωµάτων κλπ βοηθητικών 

κατασκευών και η έµπηξή τους µε κρουστική ή δονητική κεφαλή εφαρµοσµένη σε 

εκσκαφέα µε δικτυωτή µπούµα ή αναλογο πασσαλοεµπήκτη. 

β. Η προσκόµιση στο εργοτάξιο του πασσαλοεµπήκτη, οι µετακινήσεις του και η 

αποκόµισή του µετά την ολοκλήρωση των εργασιών 

γ. Η διαµόρφωση διαβαθρών όπου απαιτείται 

δ. Η τοποθέτηση χαλυβδίνων προφίλ ακαµψίας και κατανοµής φορτίων και κοχλιωτών 

συνδέσµων (µπουντέλια) κατά την εκτέλεση των εκσκαφών (εάν προβλέπονται) 

ε. Η ανάσυρση πασσαλοσανίδων που τοποθετήθηκαν ανεπιτυχώς ή εµφάνισαν στρέβλωση 

κατά την έµπηξη 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφανείας πετάσµατος πασσαλοσανίδων 

επιµετρούµενης µε προβολή σε κατακόρυφο επιπέδο. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 16,30 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και τριάντα λεπτά 

A.T. : Γ.03 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 7.05 Εξόλκυση χαλύβδινων πασσαλοσανίδων. 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6105 100%  

Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων που έχουν τοποθετηθεί επιτυχώς. 

 

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

α. Η χρήση του απαιτουµένου µηχανικού εξοπλισµού και µέσων 

β. Η διάλυση των ικριωµάτων και των πάσης φύσεως βοηθητικών κατασκευών 

γ. Η συγκέντρωση και στοίβαση των πασσαλοσανίδων και των πάσης φύσεως συναφών 

εξαρτηµάτων προς επαναχρησιµοποίηση στο έργο ή µεταφορά τους εκτός αυτού. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πετάσµατος πασσαλοσανίδων που εξολκούνται. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7,60 

(Ολογράφως) : επτά και εξήντα λεπτά 

A.T. : Γ.04 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 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: Υ∆Ρ 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 
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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. 

 

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): 144,00 

(Ολογράφως) : εκατόν σαράντα τέσσερα 

A.T. : Γ.05 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.01.01.08 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου  D1200 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6551.7 100%  
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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. 

 

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 D1200 mm 
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Ευρώ (Αριθµητικά): 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδοµήντα πέντε 

A.T. : Γ.06 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.01.01.09 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D1400 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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 %. 

 

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 
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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 D1400 mm. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 227,00 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι επτά 

A.T. : Γ.07 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.01.01.10 Προµήθεια, µεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασµένων 
τσιµεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Τσιµεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονοµαστικής διαµέτρου D1600 mm 

   Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 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 τσιµεντοσωλήνες 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 
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