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1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
1.1 Γεωγραφική θέση του έργου 
 
Η  υπό μελέτη οδός τοποθετείται Δυτικά του αεροδρομίου της Χίου και κινείται 
παράλληλα με τον διάδρομο μεταξύ των οδών Μιχαληνού και Αερ. Ροδοκανάκη. Σε 
αυτόν συμβάλουν εννέα δρόμοι μικρού πλάτους από τα Δυτικά. Στο Ανατολικό του 
όριο έχει τοποθετηθεί η περίφραξη του αεροδρομίου. 
 
1.2 Σκοπιμότητα  του έργου 
 
Με την ολοκλήρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας του καθαρισμού και 
της περίφραξης του απαλλοτριωθέντος χώρου Βόρεια του αεροδρομίου θα διακοπεί 
η σύνδεση των οδών Ιωάννου Χρήστου, Χρυσ. Γανιάρη και Γέρακα με την Λεωφ. 
Ενώσεως. Η διοχέτευση της κυκλοφορίας σε παρακείμενες οδούς δεν είναι εφικτή 
λόγω των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών. Το τμήμα αυτό του οδικού έργου είναι 
τμήμα του ευρύτερου οδικού άξονα που συνδέει το Βόρειο με το Νότιο τμήμα του 
νησιού, θα συμβάλλει στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση της οδού Λεωφ. Ενώσεως 
και θα επηρεάσει σημαντικά την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  
Το όλο έργο είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να επιτυγχάνει τους παραπάνω σκοπούς 
και επιπρόσθετα θα είναι αισθητικά άρτιο, θα εντάσσεται στο φυσικό και 
ανθρωπογενές περιβάλλον κατά τον καλλίτερο δυνατό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνει 
την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του. 
 
 
1.3 Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά 
 
Τό έδαφος στην περιοχή του έργου, είναι πεδινό. Στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου 
με τίτλο «Διαμόρφωση και περίφραξη απαλλοτριωθείσας περιοχής ΚΑΧΙΟ» από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πραγματοποιήθηκε η απομάκρυνση των φυτικών 
και η οριοθέτηση της υπό μελέτη οδού. Δεδομένου ότι κατά την σύνταξη της μελέτης 
οι εργασίες δεν είχαν ολοκληρωθεί θα πρέπει κατά την φάση υλοποίησης του έργου 
να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάσταση του γηπέδου και ο βαθμός συμπύκνωσης του. 
Έχει προβλεφθεί εξυγίανση πάχους 50 εκ με υλικό λατομείου ώστε να δημιουργηθεί 
μία σταθερή υποδομή για τις περαιτέρω εργασίες κατασκευής της οδού.   
Στην στενή περιοχή του υπό μελέτη έργου η υδροφορία δεν αναμένουμε να 
επηρεάσει το έργο.  
 
1.4 Σεισμοτεκτονικό καθεστώς και σεισμικοί συντελεστές  
 
Η πόλη της Χίου ανήκει στη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ με συντελεστή 
σεισμικής επιτάχυνσης 0,24. Οι γραουβάκες κατατάσσονται στην κατηγορία εδαφών 
Α. Οι ποταμοχειμάρριες αποθέσεις κατατάσσονται στην κατηγορία εδαφών Β. 
 
Η ευρύτερη περιοχή της Χιου όπου εντάσσεται η περιοχή μελέτης ανήκει στη Ζώνη 
Σεισμικής Επικινδυνότητας ΙΙΙ, που χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής σεισμικής 
επικινδυνότητας.  
Τα σπουδαιότερα σεισμικά γεγονότα τα οποία έχουν εκδηλωθεί κατά την ιστορική 
περίοδο αλλά και κατά τον παρόντα αιώνα στην ευρύτερη περιοχή του έργου είναι τα 
ακόλουθα: 
494 π.Χ., μέγεθος Μ=6.6, ένταση Ι=VIII, επίκεντρο Χίος 
1546μ.Χ., μέγεθος Μ=6.5, ένταση Ι=VIII, επίκεντρο Μαστιχοχώρια 
1674, μέγεθος Μ=6.5, ένταση Ι=VIII, επίκεντρο Χίος  
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1684, μέγεθος Μ=6.2, ένταση Ι=VII, επίκεντρο Χίος 
1738, μέγεθος Μ=6.0, ένταση Ι=VI, επίκεντρο Χίος 
1820, μέγεθος Μ=6.0, ένταση Ι=VI, επίκεντρο Χίος 
1856, μέγεθος Μ=6.6, ένταση Ι=IX, επίκεντρο Χίος 
1863, μέγεθος Μ=6.2, ένταση Ι=VIII, επίκεντρο Χίος  
1865, μέγεθος Μ=6.2, ένταση Ι=VIII, επίκεντρο Χίος  
1866, μέγεθος Μ=6.3, ένταση Ι=VII, επίκεντρο Χίος  
1881, μέγεθος Μ=6.4, ένταση Ι=XI, επίκεντρο Χίος 
1890, μέγεθος Μ=6.2, ένταση Ι=VII, επίκεντρο Ψαρά 
1941μέγεθος Μ=6.0, ένταση Ι=V, επίκεντρο Χίος 
1949, μέγεθος Μ=6.7, ένταση Ι=XI, επίκεντρο Καρδάμυλα 
 
Οι τιμές των σεισμικών συντελεστών, όπως προβλέπονται από τον Νέο Ελληνικό 
Αντισεισμικό Κανονισμό (ΝΕΑΚ) παρουσιάζονται στη συνέχεια: 
 
Σεισμική επιτάχυνση του εδάφους: Α = α  g,  όπου α = 0.24 και  
      g: επιτάχυνση της βαρύτητας  
Οι τιμές των παραμέτρων της εδαφικής σεισμικής κίνησης (Ι, γm, Um) γιά τη ζώνη 
σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙΙ και γιά μέσες περιόδους επανάληψης α) Τm=60 έτη και 
β) Τm=1000 έτη, είναι οι ακόλουθες: 
 
Τm =60 έτη  
            I 7.2  
 γm  (g) 0.16  
 Um  (cm/sec) 14  
Τm =1000 έτη  
            I 8.5  
 γm  (g) 0.35  
 Um  (cm/sec) 40  
H κατηγοριοποίηση των γεωλογικών σχηματισμών ως προς τη σεισμική 
επικινδυνότητα εδαφών (ΝΕΑΚ 1995), είναι η ακόλουθη: 
 Γεωλογικός Σχηματισμός Σεισμική επικινδυνότητα   
 Xειμμάριες αλλουβιακές αποθέσεις, από αργίλους, αργιλώδεις άμμους και άμμους  
Αργιλοι και άμμοι συμπαγείς               Β  
 
1.5 Κλίμα 
 
Το κλίμα της Χίου γενικά είναι μεσογειακό και λόγω της γεωγραφικής της θέσης και 
του νησιωτικού της χαρακτήρα ειδικότερα ανήκει στην κλιματική "περιφέρεια" της 
περιοχής του Αιγαίου με πολύ μικρό ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος (διαφορά μεταξύ 
μέσης θερμοκρασίας θερμότερου και ψυχρότερου μήνα). Τα κύρια κλιματικά στοιχεία 
του σταθμού της ΕΜΥ, που βρίσκεται στο αεροδρόμιο, είναι τα εξής: 
 
Μέση ετήσια θερμοκρασία 17,1 oC (μετρήσεις 1932-37 και 1975-87) 
Μέση θερμοκρασία αέρα ψυχρότερου μήνα (Φεβρουάριος)  9,4 ooC  
Μέση θερμοκρασία αέρα θερμότερου μήνα (Ιούλιος)  26,1 oC 
Απόλυτη ελάχιστη θερμοκρασία αέρα (Φεβρουάριος)  -3,7 ooC 
Απόλυτη μέγιστη θερμοκρασία αέρα (Ιούλιος)  41,1 oC 
Μέση ετήσια βροχόπτωση  666,3 mm (μετρήσεις 40 ετών)  
Μέσος όρος υγρασίας έτους  62%  
 
Ο μέσος όρος ημερών παγετού υπολογίζεται σε 2 ημέρες το χρόνο (Ιανουάριος 1,5 
ημ. και Φεβρουάριος 0,5 ημ.). Οι άνεμοι που επικρατούν είναι ο βόρειος και ο βορειο-
ανατολικός, που πνέουν κυρίως το καλοκαίρι και κατά την αρδευτική περίοδο (Μάιος 
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-Σεπτέμβριος). Οι άνεμοι που πνέουν είναι μέσης έως μέτρια υψηλής έντασης. Τα 
υπόλοιπα κλιματικά στοιχεία (αριθμός ημερών/έτος) είναι: χαλάζι 5,1,  χιόνι 1,63,  
δρόσος 108,  ομίχλη 36,  πάχνη 35,  οι αίθριες ημέρες είναι 62 (μέγιστος αριθμός  11 
τον Αύγουστο) και οι νεφοσκεπείς 98,7 (μέγιστος αριθμός 4,4 τον Δεκέμβριο). 
 
1.6 Χρήσεις γης 
 
Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στην άμεση περιοχή του έργου που είναι εντός 
οικισμού προϋφισταμένου του 1923 και εντός του Γενικού πολεοδομικού σχεδίου, 
αφορούν την καλλιέργεια κηπευτικών. Τα τελευταία χρόνια εγκαταστάθηκαν στην 
περιοχή και κυρίως στην οδό Αερ. Ροδοκανάκη καταστήματα, πιστωτικά ιδρύματα 
(Πειραιώς, Πίστεως, Εθνική)  και διαμορφώθηκε ο Δημοτικός χώρος Αθλοπαιδιών 
δημιουργώντας έναν πόλο έλξης για τους πολίτες και αυξάνοντας την ανάγκη για 
καλλίτερη πρόσβαση (οδική ή πεζή) στην περιοχή. 
 
 
2.  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ 
 
2.1 Λειτουργική κατάταξη οδού – Στοιχεία Σχεδιασμού 
 
Η  λειτουργική κατάταξη της οδού καθορίζεται από το 1ο τεύχος των Ο.Μ.Ο.Ε. Η υπό 
μελέτη οδός μπορεί να χαρακτηρισθεί ως συλλεκτήρια με βασική λειτουργία τη 
σύνδεση και με δυνατότητα εξυπηρέτησης των παρόδιων ιδιοκτησιών. Συγκεκριμένα 
συνδέει την οδό Μιχαληνού με την Λεωφ. Ενώσεως δια της Αερ. Ροδοκανάκη και 
καθώς διέρχεται μέσα από τα όρια του οικισμού θα έχει και λειτουργία της 
πρόσβασης. Με βάση τα παραπάνω η υπό μελέτη οδός προτείνεται να καταταγεί 
από λειτουργική άποψη στην κατηγορία ΓIV για την οποία εφαρμόζονται οι οδηγίες 
του τεύχους 1 ΟΜΟΕ – ΛΚΟΔ)  με τίτλο «Λειτουργική Κατάταξη Οδικού Δικτύου» και 
του τεύχους 4 (ΟΜΟΕ – ΚΑΟ) με τίτλο «Κύριες αστικές οδοί». 
Για οδό κατηγορίας Γ IV  
 
Βασικά στοιχεία σχεδιασμού (ΟΜΟΕ τεύχος 1) είναι:  
Τύπος κυκλοφορίας:      Γενική 
Επιτρεπόμενη ταχύτητα (Vεπιτ) :     <50χλμ/ώρα 
Χαρακτηριστικά επιφάνειας κυκλοφορίας :   Ενιαίο οδόστρωμα 
Κόμβοι :       ισόπεδοι 
Ταχύτητα μελέτης :      40χλμ/ώρα 
 
Βασικές αρχές μελέτης (ΟΜΟΕ τεύχος 4) είναι: 
Βασική αρχή μελέτης:      Δυναμική κυκλοφορίας 
Προσδιορισμός V85 :       V85<=Vεπιτρ 
Εναρμόνιση V85 με Ve   :     δεν απαιτείται 
Ποσοστό εκμετάλλευσης του συντελεστή    70% για max q=7% και 
Εγκάρσιας τριβής  :      70% για min q= 2.5% 
Τόξο συναρμογής :      επιθυμητό 
Σχέση μεταξύ δύο ακτίνων :     δεν απαιτείται 
Χρόνος αντίληψης :      1,5 δευτερόλεπτα 
Μήκος ορατότητας για προσπέραση:    δεν απαιτείται 
 
Στοιχεία τυπικής διατομής 
 
Πλάτος οδοστρώματος :     6,50μ  
Πλάτος πεζοδρομίου :      1,50 μ 
Προτεινόμενη τυπική διατομή :    γ2Ρπ 
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2.2 Υφιστάμενη κατάσταση - Περιγραφή προτεινόμενης χάραξης 
 
Σήμερα η οδός Ιωάννου Χρήστου καταλήγει στην Λεωφ Ενώσεως και παραλαμβάνει 
τα οχήματα των Δυτικά παρακείμενων οδών. Με την ολοκλήρωση από την Υπηρεσία 
Πολιτικής αεροπορίας του καθαρισμού και της περίφραξης του απαλλοτριωθέντος 
χώρου Βόρεια του αεροδρομίου θα διακοπεί η σύνδεση των οδών Ιωάννου Χρήστου, 
Χρυσ. Γανιάρη και Γέρακα με την Λεωφ. Ενώσεως. Η διοχέτευση της κυκλοφορίας σε 
παρακείμενες οδούς δεν είναι εφικτή λόγω των γεωμετρικών τους χαρακτηριστικών. 
Το τμήμα αυτό του οδικού έργου είναι τμήμα του ευρύτερου οδικού άξονα που 
συνδέει το Βόρειο με το Νότιο τμήμα του νησιού, θα συμβάλλει στην κυκλοφοριακή 
αποσυμφόρηση της οδού Λεωφ. Ενώσεως και θα επηρεάσει σημαντικά την 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.  
Ο δρόμος στο υπό μελέτη τμήμα κινείται εντός της απαλλοτρίωσης και αποτελεί την 
επέκταση σε ευθεία ης υφιστάμενης οδού, ενώ η κατά μήκος είναι 0,24%. Η κλίση της 
οδού δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις και είναι ενιαία προς την οδό Αερ. Ροδοκανάκη. 
Στην Δυτική παρειά και όλο το μήκος τοποθετούνται τάφροι ομβρίων οδηγώντας τα 
νερά στην θάλασσα μέσω δύο τεχνικών κάτω από τον παραλιακό δρόμο. 
Αναλυτικότερα: 
 
 
2.3 Θέσεις κόμβων - Αποκατάσταση δικτύου 
 
Για την σύνδεση της οδού με την οδό Αερ. Ροδοκανάκη προβλέπεται ισόπεδος 
κόμβος με ταυτόχρονη τοποθέτηση φωτεινής σηματοδότησης.  
 
2.3.1 Κυκλοφοριακά δεδομένα 
 
Αρχικά επισημαίνεται ότι, για την υπό μελέτη περιοχή δεν υπάρχουν συστηματικές 
και αξιόπιστες μετρήσεις κυκλοφοριακών φόρτων. Για αυτό το λόγο πραγματοποιείται 
μια προσέγγιση των αναμενόμενων κυκλοφοριακών δεδομένων. 
 
Μια εκτίμηση μπορεί να γίνει από τον αριθμό των κυκλοφορούντων οχημάτων στο 
νησί και από την περί το αεροδρόμιο κυκλοφορία οχημάτων, δεδομένου ότι ο οδικός 
άξονας που εξετάζουμε διέρχεται από το αεροδρόμιο και από την κυκλοφοριακή 
μελέτη του Δήμου Χίου . 
 
Με βάση τα παραπάνω και την κυκλοφοριακή ανάλυση της Μ.Π.Ε. του αεροδρομίου, 
εκτιμούμε ότι ο κυκλοφοριακός φόρτος δεν θα ξεπεράσει τα 1000 οχήματα/ώρα  
 
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, γνωρίζοντας τον  χαρακτήρα της οδού γίνονται 
οι ακόλουθες παραδοχές. 
Ποσοστό των βαρέων οχημάτων είναι ίσο με 10%. 
Συντελεστής 18ωρου φόρτου ίσος με 0.95 
Συντελεστής φόρτου αιχμής ίσος με 15%. 
Αύξηση κυκλοφοριακού φόρτου κατά την περίοδο αξιολόγησης ίση με 250%. 
 
2.3.2    Περιγραφή προτεινόμενης χάραξης  
 
Η υπό μελέτη οδός κινείται εντός της απαλλοτρίωσης του αεροδρομίου στην ζώνης 
πλάτους 10,50μ από το Δυτικό όριο αυτής. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να είναι εκ των 
προτέρων δεδομένη η χάραξη της οδού και η μηκοτομή της μιας και ο στόχος ήταν 
να γεφυρωθεί το κενό ανάμεσα στην υφιστάμενη οδό Ιωάν. Χρήστου και την Αερ. 
Ροδοκανάκη.  
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3. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 
 
Κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης οι εργασίες του έργου με τίτλο 
«Διαμόρφωση και περίφραξη απαλλοτριωθείσας περιοχής στον ΚΑΧΙΟ» από την 
Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας δεν είχαν ολοκληρωθεί. Τα υψόμετρα του φυσικού 
εδάφους της υπό μελέτης οδού θα πρέπει να αποτυπωθούν εκ νέου και να 
προηγηθεί παραλαβή φυσικού εδάφους πριν την έναρξη των εργασιών. Επίσης θα 
πρέπει να αξιολογηθούν οι όποιες επιχώσεις έχουν πραγματοποιηθεί ως προς τον 
βαθμό συμπύκνωσης τους και αν έχουν την δυνατότητα παραλαβής των φορτίων του 
καταστρώματος της υπό μελέτης οδού. Στην παρούσα μελέτη το ζήτημα της 
εξυγίανσης εδαφών αντιμετωπίζεται με την κατασκευή μίας εξυγιαντικής στρώσης με 
υλικό λατομείου πάχους 50 εκ σε όλο το πλάτος του οδοστρώματος. 
 
4. ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ 
 
Με την ολοκλήρωση της επέκτασης της οδού Ιωάννου Χρήστου και την διαμόρφωση 
του απαλλοτριωμένου χώρου του αεροδρομίου θα διακοπεί η ελεύθερη απορροή 
των ομβρίων προς την θάλασσα. Επιλέχθηκε η κατασκευή τάφρων στο Δυτικό όριο 
της υπό μελέτη οδού και η διοχέτευση των ομβρίων δια μέσου του αεροδρομίου στην 
θάλασσα. Η αποχέτευσης των ομβρίων της οδού προβλέπεται να γίνει με φρεάτια 
τύπου σχάρας και διοχέτευση τους με αγωγό κάτω από το πεζοδρόμιο απευθείας 
στις Τάφρους.  Επίσης στο δυτικό όριο της οδού θα κατασκευασθεί πεζοδρόμιο με 
πλάτος 1,50μ το οποίο θα διαθέτει όδευση τυφλών, διαβάσεις με ράμπες και θα 
καταλήγει στην συμβολή της οδού Αερ. Ροδοκανάκη με την Λεωφ. Ενώσεως. Στο 
τμήμα της οδού που γειτνιάζει με την ανοιχτή τάφρο θα τοποθετηθούν και στηθαία 
ασφαλείας. 
Κατά την διάρκεια εκπόνησης της μελέτης οι εργασίες του έργου με τίτλο 
«Διαμόρφωση και περίφραξη απαλλοτριωθείσας περιοχής στον ΚΑΧΙΟ» από την 
Υπηρεσία Πολιτικής αεροπορίας δεν είχαν ολοκληρωθεί. Σε περίπτωση που 
απαιτηθεί υποστήριξη της περίφραξης του αεροδρομίου αυτή θα γίνει με την 
κατασκευή τοίχου αντιστήριξης εντός της ζώνης των 10,50μ. 
Η κατηγορίες σκυροδέματος επιλέχθηκαν έτσι ώστε να καλύπτουν και την απαίτηση 
του Κανονισμού για παραθαλάσσιο περιβάλλον.  
 
5. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 
 
5.1. ΥΠΟΒΑΣΗ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την πλήρη κατασκευή υπόβασης με 
αδρανή υλικά λατομείου σταθεροποιημένου τύπου. 
 
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύει η αντίστοιχη ΕΤΕΠ και η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η υπόβαση των οδοστρωμάτων θα κατασκευαστεί σε μία στρώση οι οποία θα έχει 
τελικό πάχος, μετά τη συμπίεση, 10cm  
 
5.2. ΒΑΣΗ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την πλήρη κατασκευή βάσης με αδρανή 
υλικά λατομείου σταθεροποιημένου τύπου. 
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ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύει η αντίστοιχη ΕΤΕΠ. Σε περίπτωση ασυμφωνίας υπερισχύει η παρούσα 
Τεχνική προδιαγραφή.  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η βάση των οδοστρωμάτων θα κατασκευαστεί σε μία στρώση κάθε μία από τις 
οποίες θα έχει τελικό πάχος, μετά τη συμπίεση, 10cm. 
 
5.3. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την προεπάλειψη της άνω επιφάνειας της 
τελευταίας στρώσης βάσης με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ - Ο. 
 
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύει η αντίστοιχη ΕΤΕΠ και η παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Σε περίπτωση 
ασυμφωνίας υπερισχύει η παρούσα Τεχνική προδιαγραφή. 
 
ΥΛΙΚΑ 
Το χρησιμοποιούμενο αργό υλικό θα πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται στην 
αντίστοιχη ΕΤΕΠ 
 
5.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά την πλήρη κατασκευή στρώσης 
κυκλοφορίας από ασφαλτικό σκυρόδεμα με αδρανή υλικά λατομείου 
σταθεροποιητικού τύπου Α265Β βαριάς κυκλοφορίας. 
 
ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Ισχύει η αντίστοιχη ΕΤΕΠ και η παρούσα τεχνική προδιαγραφή.  
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Η ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας θα κατασκευαστεί σε δύο στρώσεις τελικού 
πάχους 10cm και θα ακολουθεί χρονικά τη βάση, έτσι ώστε να μην απαιτείται 
συνδετική στρώση. 
 
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ - ΣΥΝΘΕΣΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
Η συνδετική ύλη, τα αδρανή υλικά, οι αναλογίες ανάμειξης η σύνθεση του 
ασφαλτομίγματος και η παρασκευή του ασφαλτομίγματος θα είναι σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην αντίστοιχη ΕΤΕΠ 

 
6 Σήμανση - Ασφάλιση 
 
Η σήμανση είναι ο απλούστερος και ασφαλέστερος τρόπος για να κατανοεί άμεσα 
ένας οδηγός πως θα πρέπει να κινηθεί στην οδό, ποια κατεύθυνση θα πρέπει να 
ακολουθήσει και ποια προβλήματα μπορεί να αντιμετωπίσει. 
Ακόμη και στις περιπτώσεις που η ύπαρξη κάποιας σημάνσεως δεν είναι άμεσα 
κατανοητή, ο οδηγός οφείλει να την ακολουθήσει, διότι αυτή έχει τοποθετηθεί στη 
συγκεκριμένη θέση για λόγους ασφαλείας, που μπορεί να μην είναι άμεσα 
αντιληπτοί. 
Η σήμανση χωρίζεται σε δύο κύριες ομάδες: 
Στην κατακόρυφη σήμανση (δηλ. τις πινακίδες σημάνσεως οδών.) 
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Στην οριζόντια σήμανση (δηλ. τις διαγραμμίσεις και τις λοιπές αναγραφές επί του 
οδοστρώματος). Η τοποθέτηση τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την 
συνημμένη μελέτη. 
Η ασφάλιση της οδού αποβλέπει σε δύο κατευθύνσεις: 
 

• Στην αποφυγή ατυχημάτων από πλευρικά εμπόδια, ( π.χ ανοιχτή τάφρος 
ομβρίων δενδροστοιχίες, στύλοι ή πυλώνες Δ.Ε.Η, βράχοι, ρέματα, κλπ.) σε 
περίπτωση που ο οδηγός παρεκκλίνει της πορείας του. 

 
• Στην αποφυγή ατυχημάτων και ενίσχυση της αίσθησης ασφάλειας του οδηγού 

όταν οδηγεί σε ένα ιδιαίτερα απόκρημνο έδαφος, με ισχυρές εγκάρσιες 
κλίσεις, σε σχετικά μεγάλο υψόμετρο, σε δρόμο με συνεχείς στροφές και 
ελιγμούς. 

Ειδικά το βράδυ η αίσθηση ασφάλειας παίζει σημαντικό ρόλο στην οδήγηση. Εάν δε 
οι καιρικές συνθήκες είναι άσχημες (βροχή, ομίχλη, πνέοντες άνεμοι κ.λ.π) τότε η 
αίσθηση ανασφάλειας του οδηγού επιτείνεται ακόμα περισσότερο, ειδικά σε 
διαδρομές όπως η συγκεκριμένη όπου και η κυκλοφορία των οχημάτων θα είναι 
αραιή. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω κρίνεται σκόπιμο να τοποθετηθούν στηθαία ασφαλείας 
στα τμήματα της οδού όπου θα κατασκευασθεί ανοιχτή τάφρος ομβρίων και τοίχος 
αντιστήριξης στο άκρο του πεζοδρομίου. Στο ανατολικό όριο της οδού έχει 
τοποθετηθεί η περίφραξη του αεροδρομίου και δεν υπάρχει διαθέσιμο χώρος για 
τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.  
 
7. Ύδρευση – Αποχέτευση ακαθάρτων 
 
Με την Α.Π 1027/14-02-2017 μελέτη της ΔΕΥΑΝ Χίου προβλέπεται η επέκταση των 
δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης της οδού Ιωάννου Χρήστου και η σύνδεση των 
υφιστάμενων δικτύων σε αυτά. 
 
8. Ηλεκτρομηχανολογικά  
 
Επιλέχθηκε η μονόπλευρη τοποθέτηση ιστών στο πεζοδρόμιο (στην δυτική πλευρά 
του στην οδό Ι. Χρήστου και στο Νότιο πεζοδρόμιο στην οδό Αερ. Ροδοκανάκη) 
ύψους 4,50m με βραχίονα 2,50m και βήμα τοποθέτησης 15,00m. 
Οι ιστοί θα είναι κωνικοί σιδηροϊστοί φωτισμού οδών συνολικού πραγματικού ύψους 
4,50m, πάχους 4mm, διαμέτρου βάσης Φ126, με θυρίδα 300Χ65mm για το 
ακροκιβώτιο το οποίο θα διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας με ανοξείδωτη βίδα και 
τριγωνική υποδοχή και πλάκα έδρασης 310Χ310Χ10mm. Οι βάσεις θα έχουν 
τέσσερα τρίγωνα ενίσχυσης. Θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ-
40, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα θερμής έλασης. Τα ακροκιβώτια θα έχουν 
μονό ασφαλειοαποζεύκτη το οποίο θα φέρει τετραπολική κλέμμα και θα είναι ικανό 
να δέχεται καλώδιο διατομής έως 16mm2. 
Οι βραχίονες είναι μονοί, μήκους 2,50m, διαμέτρου Φ60, πάχους 3mm, με διάμετρο 
χοάνης Φ76 και απόληξη Φ60 και θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ-40, από γαλβανισμένο εν θερμώ χάλυβα θερμής έλασης. Το γαλβάνισμα στους 
βραχίονες και τους ιστούς θα είναι σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕN ISO 1461. 
Το σώμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από χυτό αλουμίνιο και θα είναι 
κατάλληλα διαμορφωμένο έτσι ώστε να σχηματίζονται ψύκτρες για την 
αποτελεσματική απαγωγή της θερμότητας, ενώ θα είναι βαμμένο με κατάλληλη βαφή 
και κατόπιν κατάλληλης διαδικασίας ώστε να είναι εξαιρετικής αντοχής σε διάβρωση 
από νερό και UV ακτινοβολία.  
Το φωτιστικό θα μπορεί να τοποθετηθεί σε βραχίονα ή κορυφή ιστού διατομής 
Ø45mm έως Ø75mm. Για το λόγο αυτό θα διαθέτει κατάλληλο εξάρτημα 
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προσάρτησης από χυτό αλουμίνιο ή από ανοξείδωτο ατσάλι το οποίο θα δίνει στο 
φωτιστικό τη δυνατότητα κλίσης κατά τουλάχιστον 15⁰.  
Το κάλυμμα της φωτεινής πηγής (LED board) θα είναι από διαφανές πυρίμαχο γυαλί, 
πάχους τουλάχιστον 4mm με υψηλή μηχανική αντοχή. Θα φέρει ανοιγόμενο κάλυμμα 
για εύκολη πρόσβαση στο χώρο των οργάνων έναυσης ενώ με το άνοιγμα του 
καλύμματος και για λόγους ασφαλείας θα διακόπτεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 
μέσω διακόπτη ασφαλείας.  
Το φωτιστικό θα φέρει ενσωματωμένο driver με βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 0,9. 
Θα φέρει πολλαπλά LEDs με φακό (ένα ανά LED) από κατάλληλο συνθετικό υλικό 
για διαμόρφωση της φωτεινής δέσμης και στο εσωτερικό του θα διαθέτει ηλεκτρονική 
διάταξη για αυτόματο έλεγχο της θερμοκρασίας έτσι ώστε σε περίπτωση μεγάλης 
αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του φωτιστικού να γίνεται αυτόματα 
διακοπή ή μείωση της τροφοδοσίας του φωτιστικού. Θα πρέπει επίσης να διαθέτει 
κατάλληλες διατάξεις που προστατεύουν τα LED από υπερτάσεις 6KV τουλάχιστον 
και διατάξεις που επιτρέπουν τη λειτουργία του φωτιστικού ακόμη και όταν ένα ή 
περισσότερα από τα LED παύσουν να λειτουργούν.  
Το φωτιστικό θα φέρει LED, η φωτεινή ισχύς των οποίων δεν θα είναι μικρότερη από 
4.000lm ενώ η συνολική κατανάλωση ισχύος του φωτιστικού (LED+Driver) δεν θα 
υπερβαίνει τα 35W. Ο βαθμός απόδοσης των LED δεν θα είναι μικρότερος από 
135lm/W και ο βαθμός απόδοσης του φωτιστικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος από 
105lm/W. H θερμοκρασία χρώματος των LED θα είναι 4.000Κ ±10% και ο δείκτης 
CRI θα είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 70, ενώ η διάρκεια ζωής των LED θα είναι 
τουλάχιστον 80.000 ώρες λειτουργίας L70B20 σύμφωνα με το πρότυπο LM80 ώστε 
να διασφαλίζεται ότι στη διάρκεια των πρώτων 80.000 ωρών λειτουργίας του 
φωτιστικού η φωτεινή εκροή του δεν θα πέσει χαμηλότερα από το 80% της αρχικής. 
Το φωτιστικό θα φέρει παρέμβυσμα από σιλικόνη ή από άλλο παρεμφερές συνθετικό 
υλικό ώστε να εξασφαλίζεται βαθμός προστασίας από εισχώρηση νερού-σκόνης 
τουλάχιστον IP66 και θα έχει καλώδιο τροφοδοσίας διατομής τουλάχιστον 2x1,5mm2 
εάν έχει κλάση μόνωσης ΙΙ ή 3x1,5mm2 εάν έχει κλάση μόνωσης Ι με στεγανό ΙΡ67 
ταχυσύνδεσμο. Το φωτιστικό θα φέρει κατάλληλη διάταξη που θα αποτρέπει την 
δημιουργία σταγονιδίων (συμπυκνωμάτων) στο εσωτερικό του φωτιστικού και θα έχει 
δείκτη προστασίας έναντι χτυπημάτων τουλάχιστον ΙΚ09. Το φωτιστικό θα έχει 
κατανομή φωτισμού FULL CUT-OFF ασύμμετρη κατά C90-C270 κατάλληλη για οδικό 
φωτισμό, η οποία θα προκύπτει από αναγνωρισμένο φωτομετρικό εργαστήριο.  
Θα φέρει πιστοποιητικό από διαπιστευμένο εργαστήριο με το οποίο θα προκύπτει 
συμμόρφωση με το πρότυπο ΕΝ62471 (photobiological compatibility) βάσει του 
οποίου θα προκύπτει ότι εντάσσεται στην ανώτατη κατηγορία “exempt” (risk group 
0). Η συμμόρφωση του φωτιστικού με τα πρότυπα ασφαλείας που σχετίζονται με την 
χαμηλή τάση (ΕΝ60598-1 & ΕΝ60598-2-3) θα πρέπει να προκύπτει από 
διαπιστευμένο εργαστήριο δοκιμών με πιστοποιητικό το οποίο θα αφορά το σύνολο 
της γραμμής παραγωγής του φωτιστικού και όχι μόνο ένα δείγμα (ENEC ή 
ισοδύναμο) και θα περιλαμβάνει επιθεώρηση της παραγωγής του κατασκευαστή 
σύμφωνα με την νέα ΕΤΕΠ (εγκύκλιος 22/24-10-2014/ΔΙΠΑΔ/οικ658). Θα φέρει 
πιστοποιητικό CE, με το οποίο θα βεβαιώνεται συμφωνία με τα πρότυπα 
EN55015:2013-08, EN61000-3-2, EN61000-3-3 & EN61547:2009. Το εργοστάσιο 
κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001:2008 για 
το σχεδιασμό και κατασκευή φωτιστικών σωμάτων και ISO 14001:2004. 
 
9. Τοποθέτηση Φωτεινής σηματοδότησης  
 

Με την  ολοκλήρωση της περίφραξης και της διαμόρφωσης του 
απαλλοτριωμένου χώρου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας διακόπηκε η 
σύνδεση των οδών Ιωάννου Χρήστου, Χρυσ. Γανιάρη και Γέρακα από την Λεωφ 
Ενώσεως. Στο έργο της περίφραξης περιλαμβάνονταν και η επέκταση της οδού 
Ιωάννου Χρήστου προς Βορρά έως την οδό Αερ. Ροδοκανάκη.  
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Με δεδομένο ότι : 
• Η διαθέσιμη επιφάνεια δεν επαρκεί για τον σχεδιασμό ενός ασφαλούς 

ισόπεδου κόμβου. 
• Στο σημείο συμβολής των δύο οδών το πλάτος της Αερ Ροδοκανάκη 

μειώνεται από 8,50μ σε 6,00μ 
• Δυτικά του κόμβου και εκτός απαλλοτρίωσης υπάρχει ένα ασκεπές ερείπιο το 

οποίο εμποδίζει την ορατότητα προς την οδό Αερ. Ροδοκανάκη 
• Στην περιοχή λειτουργούν τέσσερεις χώροι στάθμευσης με συνεχή είσοδο και 

έξοδο οχημάτων στην οδό Αερ. Ροδοκανάκη. 
• Ο κόμβος γειτνιάζει με ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών καταστημάτων και 

Πιστωτικών ιδρυμάτων (Πειραιώς, Εθνική, Πίστεως) και η κίνηση πεζών από 
και προς τους χώρους στάθμευσης είναι συνεχής. 

Ως ασφαλέστερη λύση επιλέχθηκε η τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών. Στον 
άξονα της οδού Αερ. Ροδοκανάκη εξαιτίας της μικρής απόστασης (170,00μ) με την 
συμβολή της με την Λεωφ Ενώσεως επιλέχθηκε συντονισμένη σηματοδότηση 
σύμφωνα με την οποία η σηματοδότηση των διαδοχικών κόμβων μίας οδού γίνεται 
κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται συνεχής ροή (πράσινο κύμα). Σε αυτήν 
την περίπτωση είτε χρησιμοποιείται μία κύρια μονάδα ρύθμισης που συντονίζει τις 
τοπικές μονάδες κάθε κόμβου ή η άμεση επικοινωνία μεταξύ των δύο μονάδων 
ρύθμισης. Η σηματοδότηση στον κόμβο Αερ. Ροδκανάκη με Λεωφ Ενώσεως έχει 
κατασκευασθεί με στοιχεία από την εταιρεία sagem και είναι απαραίτητο τα υλικά της 
σηματοδότησης του νέου κόμβου να έχουν την δυνατότητα επικοινωνίας με τον 
υφιστάμενο ώστε να λειτουργούν συντονισμένα.  

Σε όλες στις συμβολές θα υλοποιηθούν διαβάσεις για τους πεζούς και θα 
τοποθετηθούν πινακίδες ρύθμισης της κυκλοφορίας σε όσα σημεία απαιτηθεί. Τα 
παραπάνω παρουσιάζονται στα διαγράμματα σηματοδότησης που συνοδεύουν την 
μελέτη. 

Το πρόγραμμα λειτουργίας σηματοδότησης και πίνακας ενδιάμεσων χρόνων 
που συνοδεύουν την μελέτη είναι ενδεικτικός. Επισημαίνουμε ότι ο ανάδοχος έχει 
υποχρέωση να υποβάλει στην υπηρεσία προς έγκριση το πρόγραμμα 
σηματοδότησης της συντονισμένης λειτουργίας των δύο κόμβων και τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης θα υποβληθεί στην 
υπηρεσία ο φάκελος μητρώου. 
 
10. Υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ομβρίων  
 
Η γενική διάταξη του δικτύου αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων στην εξεταζόμενη 
περιοχή αποτυπώνεται στο σχέδιο οριζοντιογραφίας Γ2, κλίμακας 1:2.500 της 
παρούσας μελέτης. Η ειδικότερη διάταξη του δικτύου δίνεται στα σχέδια 
οριζοντιογραφίας κλίμακας 1:500 ΟΡ1, και ΟΡ2.  
α) Ο αγωγός αποχέτευσης ομβρίων Κ1 αναπτύσσεται στη δυτική λωρίδα 
κυκλοφορίας του υφιστάμενου τμήματος της οδού Ιωάννου Χρήστου και έχει μήκος 
298 μ. Αποτελείται από σωληνωτούς αγωγούς από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας) διπλού δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική επιφάνεια, 
εσωτερικής διαμέτρου από 600 έως 800 χλστ και έξι φρεάτια επίσκεψης (Κ1-6 έως 
Κ1-1).  
β) Τον κλειστό αγωγό αποχέτευσης ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Τ1 
συνολικού μήκους 262,40 μ. Η εσωτερική διατομή του κλειστού αγωγού μεταβάλλεται 
από 1,15Χ1,4 μ (πλάτοςΧύψος) έως 1,15Χ1,6 μ, στο τμήμα που βρίσκεται κάτω από 
το πεζοδρόμιο του υφιστάμενου τμήματος της Ιωάννου Χρήστου. Στη συνέχεια 
διέρχεται διαγώνια κάτω από την Ιωάννου Χρήστου με διατομή 1,15Χ1,20 μ, 
διατρέχει τον χώρο επέκτασης του αερολιμένα με την ίδια διατομή και διέρχεται 
διαγώνια κάτω από τη λεωφόρο Ενώσεως με διατομή 2,20X1,2 μ. Η εκβολή του 
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αγωγού γίνεται στη στάθμη της θάλασσας (κόμβος Τ1-0) σε μία φυσική πτύχωση του 
εδάφους που έχει διαμορφωθεί από την υφιστάμενη απόληξη σωληνωτού αγωγού.  
γ) Τον αγωγό αποχέτευσης ομβρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα Τ2, συνολικού 
μήκους 579,50 μ. Το ανοικτό τμήμα του αγωγού έχει συνολικό μήκος 532,55 μ και 
ορθογωνική διατομή. Βρίσκεται δίπλα στο πεζοδρόμιο του δρόμου επέκτασης με 
καθαρό πλάτος 1,15 μ και μεταβλητό ύψος από 0,80 έως 1,50 μ και στο βόρειο όριο 
του clearway με καθαρό πλάτος 2,00 μ και μεταβλητό ύψος από 1,20 μ έως 1,50 μ. 
Το κλειστό τμήμα του αγωγού έχει συνολικό μήκος 46,95 μ και τέμνει διαγώνια την 
επέκταση της οδού Ιωάννου Χρήστου με διατομή 1,30Χ1,50 μ και τη λεωφόρο 
Ενώσεως με διατομή 2,00X1,20 μ. Η εκβολή του αγωγού γίνεται στη στάθμη της 
θάλασσας (κόμβος Τ2-0) στο εξωτερικό όριο του τοίχου αντιστήριξης της λεωφόρου 
Ενώσεως 
 
11. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Κατά την φάση κατασκευής του έργου δεν αναμένεται να δημιουργηθούν ιδιαίτερα 
προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Η υφιστάμενη δομή του οδικού 
δικτύου της ευρύτερης περιοχής επιτρέπει την διεξαγωγή της κυκλοφορίας από 
άλλους δρόμους.  
Το τμήμα της χάραξης αφορά νέα διάνοιξη, Στο τμήμα που διασταυρώνεται με την 
οδό Αερ. Ροδοκανάκη  πρέπει να ληφθούν μέτρα για να μη διακοπεί η κίνηση. Στο 
υπόλοιπο τμήμα δεν θα αντιμετωπίσουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. 
Για την αποφυγή ατυχημάτων κατά την φάση της κατασκευής του έργου θα πρέπει: 
Στις θέσεις που η υπό μελέτη χάραξη διασταυρώνει υφιστάμενες οδούς θα πρέπει 
μέσω κατάλληλης απαγορευτικής σήμανσης να απαγορευτεί η είσοδος των χρηστών 
σε αυτό μέχρι την τελική κατασκευή, εκτός της θέσης που αναφέραμε. 
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12.ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
 
Για τον υπολογισμό του κόστους κατασκευής του έργου συντάχτηκαν αναλυτικές 
προμετρήσεις των εργασιών .  
Η κοστολόγηση των έργων έγινε με βάση τιμές Γ’ τριμ.2012. 
Με βάση τα παραπάνω το συνολικό κόστος των έργων φαίνεται στον παρακάτω 
πίνακα.  
 

  Οδοποιία ΗΜ - Σηματοδότηση Υδραυλικά 
Άθροισμα εργασιών 357.329,60 99.908,00 662.540,93 
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ  18% 64.319,33 17.983,44 119.257,37 
Άθροισμα 421.648,93 117.891,44 781.798,30 
Απρόβλεπτα                 15% 63.247,34 17.683,72 117.269,75 
Άθροισμα 484.896,27 135.575,16 899.068,05 
Πρόβλεψη αναθεώρησης 584,98 164,53 1.078,56 
Άθροισμα 485.481,25 135.739,69 900.146,61 
ΦΠΑ                              17% 82.531,81 23.075,75 153.024.92 
Γενικό Σύνολο 568.013,06 158.815,44 1.053.171,53 

 
Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 
Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:   
α1.  Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Οδοποιίας 
α2. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικά 
α3. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που 
τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 2ης τάξη και άνω για 
έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  
 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Για τις  
Υδραυλικές εργασίες 

Για τα έργα 
Οδοποιίας 

Για τις  
ΗΜ εργασίες 

Ο 
Προϊστάμενος                 

της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου 
 
 
 
 
 
 

Πικούνης Μιχαήλ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΠΕ    με Β' Βαθμό 

 
 
 
 
 
 

Αποστολής Μιχαήλ 
Πολιτικός Μηχανικός 

ΤΕ   με Β' Βαθμό 

 
 
 
 
 
 

Ποδαράς Σταμάτης 
Μηχ/γος Μηχανικός 

ΠΕ  με Α' Βαθμό 

 
 
 
 
 
 

Παπαλάνης Ελευθέριος 
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 

με Α' Βαθμό 
 



Α/Α ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Αρ. σχ.

1 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΔΟ-1
2 ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΟΔΟΥ ΟΔΟ-2
3 ΜΗΚΟΤΟΜΗ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟ-3
4 ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΑ ΑΞΟΝΑ ΟΔΟ-4
5 ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟ-5
6 ΜΕΛΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΔΟ-6

ΜΕΛΕΤΗ HM Αρ. σχ.
7 ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΗΜ-1
8 ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΗΜ-2
9 ΟΨΗ ΙΣΤΩΝ ΗΜ-3

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
10 ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Γ-1

11 ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ-2

12
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΓΩΓΟΙ Κ1 ΚΑΙ Τ1 ΟΡ-1

13
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΑΓΩΓΟΣ Τ2 ΟΡ-2

14 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Κ1 ΜΗΚ-Κ1
15 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Τ1 ΜΗΚ-Τ1
16 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ Τ2 ΜΗΚ-Τ2

17
ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΔ1

18
ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΌ HDPE ΤΔ2

19
ΤΥΠΙΚΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΥΠΟΥ Ε2-Ο, Ε3-Ο ΤΔ3

20
ΔΙΑΤΑΞΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑΣ 
ΠΛΕΥΡΙΚΟΥ ΣΤΟΜΙΟΥ ΤΔ4

ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

21
ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΕΠΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΔΡ-1

ΣΧΕΔΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ



ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Έργο   : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ            Προϋπολογισμός :  1.780.000,00 €                                 

  

ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

1.  ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1 m3Εκσκαφή χαλαρών εδαφών 1.289,751 ΝΑΟΔΟ Β\Α01
2 m3Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 3.762,812 ΝΑΟΔΟ Β\Α02
3 m3Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας

σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών
εκσκαφών

1203 ΝΑΟΔΟ Β\Α02.1

4 m3Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση
εκρηκτικών

418,094 ΝΑΟΔΟ Β\Α03.3

5 mΚαθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων 205 ΝΑΟΔΟ Β\Α09
6 m3Κατασκευή  επιχωμάτων 2.406,586 ΝΑΟΔΟ Β\Α20
7 m3Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους 2.154,587 ΝΑΟΔΟ Β\Α23

1.2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1 m3Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως
5,00 m

5458 ΝΑΟΔΟ Β\Β01

2 m3Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια 392,419 ΝΑΟΔΟ Β\Β04.1
3 m3Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων

προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
307,0110 ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

4 m3Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων
κλπ με σκυρόδεμα C20/25

332,511 ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

5 m3Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών 639,5112 ΝΑΟΔΟ ΔΧ2
6 kgΧαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού

σκυροδέματος B500C
21.272,513 ΝΑΟΔΟ Β\Β30.2

7 mΠρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα 738,214 ΝΑΟΔΟ Β\Β51
8 m2Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων

40x40cm
781,5315 ΝΑΟΔΟ Β\Β81

9 m2Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών 34616 ΟΔΟ ΠΛΑΚ1

1.3.  ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1 m3Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους 466,6417 ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.1
2 m2Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 4.309,1518 ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.2
3 m2Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) 7.932,1219 ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.2
4 m3Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών 2.083,1820 ΝΑΟΔΟ ΔΧ1

1.4.  ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1 m2Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm 1.60021 ΝΑΟΔΟ Β\Δ02.3
2 m2Ασφαλτική προεπάλειψη 3.913,4322 ΝΑΟΔΟ Β\Δ03
3 m2Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 5.513,4323 ΝΑΟΔΟ Β\Δ04
4 m2Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m 3.913,4324 ΝΑΟΔΟ Β\Δ07
5 m2Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους

0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου
5.513,4325 ΝΑΟΔΟ Β\Δ08.1

6 m2Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05
m λόγω ειδικών συνθηκών

9.426,8626 ΝΑΟΔΟ ΔΧ3



Σελίδα 2ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

1.5.  ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1 mΜονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων,
σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,  ικανότητας
συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

385,9827 ΝΑΟΔΟ Β\Ε01.3.1

2 mΠερίφραξη μέσου ύψους  τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m 385,9828 ΝΑΟΔΟ Β\Ε05.1
3 m2Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και

σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12899-1

1029 ΝΑΟΔΟ Β\Ε08.2.2

4 τεμΠινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους 2030 ΝΑΟΔΟ Β\Ε09.4
5 τεμΣτύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80

mm (3'')
1831 ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.2

6 τεμΜεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό
έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες

90032 ΝΑΟΔΟ Β\Ε15.4

7 m2Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή 477,9833 ΝΑΟΔΟ Β\Ε17.1

1.6.  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ
1 mΚαλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2 5034 ΑΤΗΕ 9337.2.4
2 τεμΠιλλαρ Μετρητη/ Σύνδεση μετρητου ΔΕΗ 135 ΑΤΗΕ Ν9347
3 mΑγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς

τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
41, DN 110 mm

18036 ΝΑΥΔΡ Α\12.10.01

4 τεμΠρομήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση
γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού ύψους 4,50m

5037 ΝΑΗΛΜ 60.10.01Ν

5 τεμΦωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές
πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 -
50 W, με βραχίονα

5038 ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02

6 τεμΠίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 239 ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01
7 τεμΕγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας, "μεγάλης"

χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι οκτώ (8)
ομάδες σηματοδοτών

140 ΝΑΗΛΜ 60.20.10.04

8 τεμΦωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης οχημάτων
τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ)
ή (κο-κι-κι)

141 ΝΑΗΛΜ 60.20.20.01

9 τεμΦωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2)
πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ).

442 ΝΑΗΛΜ 60.20.20.02

10 τεμΦωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης
προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και
φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

443 ΝΑΗΛΜ 60.20.20.03

11 τεμΦωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων
τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή
(κο-κι-κι)

344 ΝΑΗΛΜ 60.20.20.04

12 τεμΦωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης
προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  και
φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

245 ΝΑΗΛΜ 60.20.20.05

13 mΚαλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ)
μονόκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm2

12046 ΝΑΗΛΜ 60.20.30.02

14 mΚαλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ)
μονόκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2

5047 ΝΑΗΛΜ 60.20.30.04

15 mΚαλώδια φωτεινής σηματοδότησης, Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως
10 ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2

18048 ΝΑΗΛΜ 60.20.30.06

16 mΣιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα
2'') και πάχους 3,2 mm

3049 ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01

17 τεμΠρομήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη
πλάκα

650 ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21

18 τεμΚατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm 651 ΝΑΗΛΜ 60.20.40.31



Σελίδα 3ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

19 τεμΠρομήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερμάριου
μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ

152 ΝΑΗΛΜ 60.20.40.41

20 τεμΠρομήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής
παροχής της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης εντός
ερμαρίου τύπου ΙΑ

153 ΝΑΗΛΜ 60.20.40.51

21 τεμΤοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης 254 ΝΑΗΛΜ 60.20.50.01
22 τεμΤοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα 355 ΝΑΗΛΜ 60.20.50.02
23 τεμΠρομήθεια απλών ιστών σηματοδότησης 256 ΝΑΗΛΜ 60.20.50.11
24 τεμΠρομήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα 357 ΝΑΗΛΜ 60.20.50.12
25 mΚατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης

κάτω από οδόστρωμα
3058 ΝΑΗΛΜ 60.20.50.30

26 τεμΠρομήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών 459 ΝΑΗΛΜ 60.20.75.01

2.  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

2.1.  ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑ ΠΡΑΝΩΝ,
ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ–ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1 τεμΔιάνοιξη οπής σε φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα 160 ΥΔΡ 022.40.2.1ΔΕΥΑ
2 mΚαθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή

τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος
60061 ΝΑΟΔΟ Β\Α14

3 mΤομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 4062 ΝΑΟΔΟ Β\Δ01
4 μήναςΠροσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της

κυκλοφορίας των πεζών.
2263 ΝΑΥΔΡ Β\1.05

5 m3Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος
οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση

106,3764 ΝΑΥΔΡ Β\2.02

6 m3Εκσκαφές 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

4.130,9365 ΝΑΥΔΡ Β\3.01.02

7 m3Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή
αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου
και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση

458,9966 ΝΑΥΔΡ Β\3.03.02

8 m3Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

1.724,4467 ΝΑΥΔΡ Β\3.10.02.01

9 m3Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με
την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

20068 ΝΑΥΔΡ Β\3.10.04.01

10 m3Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες
Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

266,0569 ΝΑΥΔΡ Β\3.11.02.01

11 m3Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες
Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για
βάθος ορύγματος έως 4,00 m

2070 ΝΑΥΔΡ Β\3.11.04.01

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

3071 ΝΑΥΔΡ Β\3.12



Σελίδα 4ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

13 m2Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. 2072 ΝΑΥΔΡ Β\4.04
14 mΑποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 3073 ΝΑΥΔΡ Β\4.05
15 m2Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις

ορυγμάτων υπογείων δικτύων.
531,8474 ΝΑΥΔΡ Β\4.09

16 m2Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05
m λόγω ειδικών συνθηκών

97826 ΝΑΟΔΟ ΔΧ3

17 m3Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα 106,3775 ΝΑΥΔΡ Β\4.13
18 m3Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα

εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης
33076 ΝΑΥΔΡ Β\5.04

19 m3Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο
θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης
άνω των 50 cm

2.568,477 ΝΑΥΔΡ Β\5.05.02

20 m3Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο
προελεύσεως λατομείου

24078 ΝΑΥΔΡ Β\5.07

21 m3Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών 3.034,7779 ΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΑΔΡ
22 m3Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους

προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 200 - 1500 kg
12080 ΝΑΛΙΜ 4.08.01

2.2.  ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1 hΛειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων
Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,5
kW

20081 ΝΑΥΔΡ Β\6.01.02.02

2 m2Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών 602,2982 ΝΑΟΙΚ Β\38.02
3 m2Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 5.486,8683 ΝΑΥΔΡ Β\9.01
4 m3Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και

συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C8/10

238,8384 ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01

5 m3Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές
στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15

485 ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

6 m3Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

5086 ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

7 m3Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και
συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα
κατηγορίας C25/30

1.602,9587 ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06

8 kgΠρομήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο
σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα
μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

6.411,888 ΝΑΥΔΡ Β\9.23.04

9 kgΠρομήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων
υδραυλικών έργων

167.08589 ΝΑΥΔΡ Β\9.26

10 τεμΠροκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών
ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός
κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,80 m

690 ΝΑΥΔΡ Β\16.14.03

11 m3Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών 1.656,9591 ΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΣΚΥΡ
12 m2Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm 2.00092 ΝΑΟΔΟ Β\Β33
13 m2Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 2.00093 ΝΑΟΔΟ Β\Β36

2.3.  ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ,
ΚΛΠ)

1 τεμΣύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου
από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το
δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 110 mm

294 ΥΔΡ 016.18.01Ν

2 kgKαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο
(ductile iron)

3.40095 ΝΑΥΔΡ Β\11.01.02

3 kgΜεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής,
από ελατό χυτοσίδηρο

6.97096 ΝΑΥΔΡ Β\11.02.04
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ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

4 kgΚατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου
Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία

36397 ΝΑΥΔΡ Β\11.05.01

5 mΚιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες 1098 ΝΑΥΔΡ Β\11.11
6 mΑγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς

τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
41,  DN 125 mm

5099 ΝΑΥΔΡ Β\12.10.02

7 mΑγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς
τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR
41, DN 200 mm

580100 ΝΑΥΔΡ Β\12.10.04

8 τεμΕιδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα,
συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες
PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων
200/125 mm.

9101 ΝΑΥΔΡ Β\12.12.01.01

9 τεμΕιδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα,
συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες
PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων
400/160 mm.

1102 ΝΑΥΔΡ Β\12.12.01.05

10 mΣωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με
συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις
πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές
τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110
mm/ ΡΝ 16 atm

560103 ΝΑΥΔΡ Β\12.14.01.47

11 mΔίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και
αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)
κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/ID 600 mm

118104 ΝΑΥΔΡ Β\12.30.01.24

12 mΔίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και
αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)
κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες
SN8, DN/OD 800 mm (Εσωτερική διάμετρος 690 mm)

60105 ΝΑΥΔΡ Β\690

13 mΔίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς
σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και
αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN)
κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/ID 800 mm

120106 ΝΑΥΔΡ Β\12.30.01.25

14 τεμΔικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής
πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

2107 ΝΑΥΔΡ Β\13.03.03.03

15 τεμΣύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο
ομβρίων από τσιμεντοσωλήνα ή φρεάτιο επίσκεψης

41108 ΝΑΥΔΡ Β\16.01.01

16 mΚατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με
σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm

50109 ΝΑΥΔΡ Β\16.04

17 τεμΠροσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την
στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το
πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

35110 ΝΑΥΔΡ Β\16.07.01

18 τεμΑποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης 15111 ΝΑΥΔΡ Β\16.13
19 τεμΔιαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο

εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο
με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή
Φ 100 mm

2112 ΝΑΥΔΡ Β\16.15.01

20 τεμΔιαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο
εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο
με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150
mm

2113 ΝΑΥΔΡ Β\16.15.02



Σελίδα 6ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠοσότηταΜονάδα
Mέτρησης

ΠεριγραφήΑΑ A.T. Κωδικός
Αρθρου

21 τεμΔιαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος
έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού
τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110

2114 ΝΑΥΔΡ Β\16.19.01

22 τεμΔιαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από
πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος
έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού
τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160

2115 ΝΑΥΔΡ Β\16.19.02

23 τεμΤοποθέτηση πολλαπλού διανομέα 1''  επί υπάρχοντος αγωγού
για την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης. 3 παροχών
ύδρευσης. Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από
την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά  < 4,00 m

10116 ΝΑΥΔΡ 016.21.1.Ν

 
                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                              
       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           Ο Προϊστάμενος          
                    της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου  

Πικούνης Μιχαήλ      Αποστολής Μιχαήλ         Ποδαράς Σταμάτης          Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ    Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ    Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ           Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
με Β' Βαθμό       με Β' Βαθμό            με Α' Βαθμό                       με Α' Βαθμό



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Έργο   : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ            Προϋπολογισμός :  1.780.000,00 €                                 

  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ολική
Δαπάνη

Μερική
Δαπάνη

Ποσότητα
Κωδικός

Αναθεώρησης
Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

Δαπάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1.289,75 1,87 2.411,83ΝΟΔΟ 1110 m31ΝΑΟΔΟ Β\Α011 Εκσκαφή χαλαρών εδαφών
3.762,81 2,17 8.165,30ΝΟΔΟ 1123.Α m32ΝΑΟΔΟ Β\Α022 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες

- ημιβραχώδες
120 2,97 356,40ΝΟΔΟ 1123.Α m33ΝΑΟΔΟ Β\Α02.13 Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και

στρώσεων οδοστρωσίας
σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός
του ορίου των γενικών εκσκαφών

418,09 7,58 3.169,12ΝΟΔΟ 1133.Α m34ΝΑΟΔΟ Β\Α03.34 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος
βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών

20 17,50 350,00ΟΙΚ 2227 m5ΝΑΟΔΟ Β\Α095 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων
2.406,58 0,95 2.286,25ΝΟΔΟ 1530 m36ΝΑΟΔΟ Β\Α206 Κατασκευή  επιχωμάτων
2.154,58 11,75 25.316,32ΝΟΔΟ 3121Α m37ΝΑΟΔΟ Β\Α237 Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων

μεταβλητού πάχους
42.055,22 42.055,22Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

545 5,22 2.844,90ΝΟΔΟ 2151 m38ΝΑΟΔΟ Β\Β018 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων
και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

392,41 11,75 4.610,82ΝΟΔΟ 3121Β m39ΝΑΟΔΟ Β\Β04.19 Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά)
κάτω από τα πεζοδρόμια

307,01 86,00 26.402,86ΝΟΔΟ 2532 m310ΝΑΟΔΟ
Β\Β29.3.1

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

332,5 121,00 40.232,50ΝΟΔΟ 2551 m311ΝΑΟΔΟ
Β\Β29.4.5

11 Κατασκευή βάθρων, πλακών
πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με
σκυρόδεμα C20/25

639,51 22,00 14.069,22ΟΔΟ 2532 m312ΝΑΟΔΟ ΔΧ212 Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος
λόγω ειδικών συνθηκών

21.272,5 1,05 22.336,13ΝΟΔΟ 2612 kg13ΝΑΟΔΟ Β\Β30.213 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων,
χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος
B500C

738,2 8,80 6.496,16ΝΟΔΟ 2921 m14ΝΑΟΔΟ Β\Β5114 Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα
781,53 15,80 12.348,17ΝΟΔΟ 2922 m215ΝΑΟΔΟ Β\Β8115 Πλακοστρώσεις με πλάκες από

σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm
346 26,57 9.193,22ΟΙΚ 7316

ΟΙΚ
m216ΟΔΟ ΠΛΑΚ116 Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών

138.533,98 138.533,98Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

1.3. ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

466,64 15,25 7.116,26ΝΟΔΟ 3121Β m317ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.117 Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού
πάχους

4.309,15 1,34 5.774,26ΝΟΔΟ 3111Β m218ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.218 Υπόβαση οδοστρωσίας
συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

7.932,12 1,44 11.422,25ΝΟΔΟ 3211Β m219ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.219 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Σε μεταφορά 24.312,77 180.589,20



Ολική
Δαπάνη

Μερική
Δαπάνη

Ποσότητα
Κωδικός

Αναθεώρησης
Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

Δαπάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

Από μεταφορά 24.312,77 180.589,20

Σελίδα 2ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2.083,18 4,00 8.332,72ΟΔΟ 3221.Β m320ΝΑΟΔΟ ΔΧ120 Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών
λόγω ειδικών συνθηκών

32.645,49 32.645,49Σύνολο ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ

1.4. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1.600 1,70 2.720,00ΝΟΔΟ 1132 m221ΝΑΟΔΟ Β\Δ02.321 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος,
σε βάθος έως 8 cm

3.913,43 1,10 4.304,77ΝΟΔΟ 4110 m222ΝΑΟΔΟ Β\Δ0322 Ασφαλτική προεπάλειψη
5.513,43 0,42 2.315,64ΝΟΔΟ 4120 m223ΝΑΟΔΟ Β\Δ0423 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
3.913,43 6,64 25.985,18ΝΟΔΟ 4421Β m224ΝΑΟΔΟ Β\Δ0724 Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση

πάχους 0,05m
5.513,43 7,34 40.468,58ΝΟΔΟ 4521Β m225ΝΑΟΔΟ Β\Δ08.125 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας,

συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με
χρήση κοινής ασφάλτου

9.426,86 2,22 20.927,63ΟΔΟ 4521.Β m226ΝΑΟΔΟ ΔΧ326 Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική
στρώση  πάχους 0,05 m λόγω ειδικών
συνθηκών

96.721,80 96.721,80Σύνολο ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

1.5. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

385,98 85,00 32.808,30ΝΟΔΟ 2653 m27ΝΑΟΔΟ
Β\Ε01.3.1

27 Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία
ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα
με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,
ικανότητας συγκράτησης Η1,
λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

385,98 11,00 4.245,78ΥΔΡ 6812 m28ΝΑΟΔΟ Β\Ε05.128 Περίφραξη μέσου ύψους  τύπου Α
(ΠΚΕ), ύψους 1,46 m

10 121,00 1.210,00ΟΙΚ 6541 m229ΝΑΟΔΟ
Β\Ε08.2.2

29 Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες
με αναγραφές και σύμβολα από
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

20 49,00 980,00ΟΙΚ 6541 τεμ30ΝΑΟΔΟ Β\Ε09.430 Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου
μεγέθους

18 45,00 810,00ΝΟΔΟ 2653 τεμ31ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.231 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο
σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

900 6,30 5.670,00ΟΙΚ 6532 τεμ32ΝΑΟΔΟ Β\Ε15.432 Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας
οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με
δύο ανακλαστικές επιφάνειες

477,98 3,45 1.649,03ΟΙΚ 7788 m233ΝΑΟΔΟ Β\Ε17.133 Διαγράμμιση οδοστρώματος με
ανακλαστική βαφή

47.373,11 47.373,11Σύνολο ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΗ

1.6. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

50 10,96 548,00ΗΛΜ 102 m34ΑΤΗΕ 9337.2.434 Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ
τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2

1 980,00 980,00ΑΤΗΕ 9347 τεμ35ΑΤΗΕ Ν934735 Πιλλαρ Μετρητη/ Σύνδεση μετρητου
ΔΕΗ

180 3,80 684,00ΥΔΡ 6711.1 m36ΝΑΥΔΡ
Α\12.10.01

36 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

50 950,00 47.500,00ΗΛΜ 101 τεμ37ΝΑΗΛΜ
60.10.01Ν

37 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και
εγκατάσταση γαλβανισμένων
χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού
ύψους 4,50m

50 430,00 21.500,00ΗΛΜ 103 τεμ38ΝΑΗΛΜ
60.10.40.02

38 Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού
τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής
(LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα

Σε μεταφορά 71.212,00 357.329,60
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Από μεταφορά 71.212,00 357.329,60

Σελίδα 3ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2 2.500,00 5.000,00ΗΛΜ 52 τεμ39ΝΑΗΛΜ
60.10.80.01

39 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων
αναχωρήσεων

1 9.000,00 9.000,00ΗΛΜ 105 τεμ40ΝΑΗΛΜ
60.20.10.04

40 Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών
κυκλοφορίας, "μεγάλης"
χωρητικότητας εξοπλισμένου
κατάλληλα μέχρι οκτώ (8) ομάδες
σηματοδοτών

1 520,00 520,00ΗΛΜ 105 τεμ41ΝΑΗΛΜ
60.20.20.01

41 Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός
σηματοδότης οχημάτων τριών (3)
πεδίων, διαμ. 200 mm και
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

4 390,00 1.560,00ΗΛΜ 105 τεμ42ΝΑΗΛΜ
60.20.20.02

42 Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός
σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων,
Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ).

4 270,00 1.080,00ΗΛΜ 105 τεμ43ΝΑΗΛΜ
60.20.20.03

43 Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός
σηματοδότης προειδοποιητικός δύο
(2) πεδίων, Φ 200 mm και
φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

3 750,00 2.250,00ΗΛΜ 105 τεμ44ΝΑΗΛΜ
60.20.20.04

44 Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος
σηματοδότης οχημάτων τριών (3)
πεδίων, Φ 300 mm και φωτ.ενδείξεων
(κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

2 480,00 960,00ΗΛΜ 105 τεμ45ΝΑΗΛΜ
60.20.20.05

45 Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος
σηματοδότης προειδοποιητικός δύο
(2) πεδίων, Φ 300 mm  και
φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

120 7,30 876,00ΗΛΜ 48 m46ΝΑΗΛΜ
60.20.30.02

46 Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης,
J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής
21Χ1,5 mm2

50 5,60 280,00ΗΛΜ 48 m47ΝΑΗΛΜ
60.20.30.04

47 Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης,
J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής
5Χ1,5 mm2

180 5,50 990,00ΗΛΜ 48 m48ΝΑΗΛΜ
60.20.30.06

48 Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης,
Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών,
διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2

30 12,50 375,00ΗΛΜ 5 m49ΝΑΗΛΜ
60.20.40.01

49 Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι
διέλευσης καλωδίων φωτεινής
σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου
DN 50 mm (σπείρωμα 2'') και πάχους
3,2 mm

6 120,00 720,00ΗΛΜ 45 τεμ50ΝΑΗΛΜ
60.20.40.21

50 Προμήθεια και τοποθέτηση
ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη
πλάκα

6 60,00 360,00ΝΟΔΟ 2548 τεμ51ΝΑΗΛΜ
60.20.40.31

51 Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης
0,40 x 0,40 cm

1 415,00 415,00ΗΛΜ 5 τεμ52ΝΑΗΛΜ
60.20.40.41

52 Προμήθεια και εγκατάσταση
ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης
και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ

1 100,00 100,00ΗΛΜ 102 τεμ53ΝΑΗΛΜ
60.20.40.51

53 Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση
πίνακα ηλεκτρικής παροχής της
εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης
εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ

2 60,00 120,00ΗΛΜ 101 τεμ54ΝΑΗΛΜ
60.20.50.01

54 Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού
ιστού σηματοδότησης

3 150,00 450,00ΗΛΜ 101 τεμ55ΝΑΗΛΜ
60.20.50.02

55 Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού
σηματοδότησης με βραχίονα

2 250,00 500,00ΗΛΜ 101 τεμ56ΝΑΗΛΜ
60.20.50.11

56 Προμήθεια απλών ιστών
σηματοδότησης

3 520,00 1.560,00ΗΛΜ 101 τεμ57ΝΑΗΛΜ
60.20.50.12

57 Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με
βραχίονα

30 30,00 900,00ΟΙΚ 2269Β m58ΝΑΗΛΜ
60.20.50.30

58 Κατασκευή διάβασης καλωδίων
φωτεινής σηματοδότησης κάτω από
οδόστρωμα

Σε μεταφορά 99.228,00 357.329,60
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Από μεταφορά 99.228,00 357.329,60

Σελίδα 4ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

4 170,00 680,00ΗΛΜ 104 τεμ59ΝΑΗΛΜ
60.20.75.01

59 Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου
πεζών

99.908,00 99.908,00Σύνολο ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

457.237,60Σύνολο 1. ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑ ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ,
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ–ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1 130,00 130,00ΟΙΚ 2269.Α τεμ60ΥΔΡ
022.40.2.1ΔΕΥΑ

60 Διάνοιξη οπής σε φρεάτιο από
οπλισμένο σκυρόδεμα

600 0,60 360,00ΝΟΔΟ 1310 m61ΝΑΟΔΟ Β\Α1461 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου
τριγωνικής διατομής ή τάφρου
ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος

40 0,90 36,00ΟΙΚ 2269Α m62ΝΑΟΔΟ Β\Δ0162 Τομή οδοστρώματος με
ασφαλτοκόπτη

22 20,00 440,00ΥΔΡ 6301 μήνας63ΝΑΥΔΡ Β\1.0563 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων
για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας
των πεζών.

106,37 1,92 204,23ΥΔΡ 6072 m364ΝΑΥΔΡ Β\2.0264 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών
ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή
άοπλου σκυροδέματος με την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

4.130,93 2,32 9.583,76ΥΔΡ 6054 m365ΝΑΥΔΡ Β\3.01.0265 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

458,99 19,82 9.097,18ΥΔΡ 6055 m366ΝΑΥΔΡ Β\3.03.0266 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων
αρδευτικών ή αποστραγγιστικών
δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς
χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση
των προϊόντων επί αυτοκινήτου και
την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε
απόσταση

1.724,44 8,82 15.209,56ΥΔΡ 6081.1 m367ΝΑΥΔΡ
Β\3.10.02.01

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

200 6,22 1.244,00ΥΔΡ 6083.1 m368ΝΑΥΔΡ
Β\3.10.04.01

68 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων
δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή
ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα
από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση
των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

266,05 27,02 7.188,67ΥΔΡ 6082.1 m369ΝΑΥΔΡ
Β\3.11.02.01

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

Σε μεταφορά 43.493,40 457.237,60
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Σελίδα 5ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

20 22,02 440,40ΥΔΡ 6084.1 m370ΝΑΥΔΡ
Β\3.11.04.01

70 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων
δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με
πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00
m, με την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος
ορύγματος έως 4,00 m

30 15,00 450,00ΥΔΡ 6087 m71ΝΑΥΔΡ Β\3.1271 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών
ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την
αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών
από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα
ΟΚΩ.

20 13,52 270,40ΥΔΡ 6807 m272ΝΑΥΔΡ Β\4.0472 Αποξήλωση πλακοστρώσεων
πεζοδρομίων.

30 4,72 141,60ΥΔΡ 6808 m73ΝΑΥΔΡ Β\4.0573 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή
μή

531,84 18,00 9.573,12ΝΟΔΟ 4521Β m274ΝΑΥΔΡ Β\4.0974 Αποκατάσταση ασφαλτικών
οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων
υπογείων δικτύων.

978 2,22 2.171,16ΟΔΟ 4521.Β m226ΝΑΟΔΟ ΔΧ375 Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική
στρώση  πάχους 0,05 m λόγω ειδικών
συνθηκών

106,37 21,52 2.289,08ΥΔΡ 6082.1 m375ΝΑΥΔΡ Β\4.1376 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο
σκυρόδεμα

330 1,50 495,00ΥΔΡ 6067 m376ΝΑΥΔΡ Β\5.0477 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με
ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης

2.568,4 15,75 40.452,30ΥΔΡ 6068 m377ΝΑΥΔΡ Β\5.05.0278 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων
δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό
πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

240 15,75 3.780,00ΥΔΡ 6069 m378ΝΑΥΔΡ Β\5.0779 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός
σωλήνων με άμμο προελεύσεως
λατομείου

3.034,77 4,00 12.139,08ΥΔΡ 6068 m379ΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΑΔΡ80 Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών
λόγω ειδικών συνθηκών

120 17,75 2.130,00ΛΙΜ 2310 m380ΝΑΛΙΜ 4.08.0181 Θωράκιση λιμενικών έργων με
φυσικούς ογκολίθους προέλευσης
λατομείου ατομικού βάρους 200 -
1500 kg

117.825,54 117.825,54Σύνολο ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑ
ΠΡΑΝΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ–ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

200 5,40 1.080,00ΥΔΡ 6107 h81ΝΑΥΔΡ
Β\6.01.02.02

82 Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών
συγκροτημάτων Αντλητικά
συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος
1,0 έως 2,5 kW

602,29 20,00 12.045,80ΟΙΚ 3811 m282ΝΑΟΙΚ Β\38.0283 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών
5.486,86 8,00 43.894,88ΥΔΡ 6301 m283ΝΑΥΔΡ Β\9.0184 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων

επιφανειών
238,83 65,00 15.523,95ΥΔΡ 6323 m384ΝΑΥΔΡ Β\9.10.0185 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,

συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

4 82,00 328,00ΝΟΔΟ 2531 m385ΝΑΟΔΟ
Β\Β29.2.2

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

50 115,00 5.750,00ΝΟΔΟ 2532 m386ΝΑΟΔΟ
Β\Β29.3.4

87 Μικροκατασκευές (φρεάτια,
ορθογωνικές τάφροι κλπ) με
σκυρόδεμα C16/20

Σε μεταφορά 78.622,63 575.063,14
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Από μεταφορά 78.622,63 575.063,14

Σελίδα 6ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1.602,95 90,00 144.265,50ΥΔΡ 6329 m387ΝΑΥΔΡ Β\9.10.0688 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση,
συμπύκνωση και συντήρηση
σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

6.411,8 0,50 3.205,90ΥΔΡ 6320.1 kg88ΝΑΥΔΡ Β\9.23.0489 Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων
και προσθέτων στο σκυρόδεμα.
Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος
(πρόσμικτα μείωσης
υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
934-2

167.085 0,95 158.730,75ΥΔΡ 6311 kg89ΝΑΥΔΡ Β\9.2690 Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών
έργων

6 2.000,00 12.000,00ΥΔΡ 6327 τεμ90ΝΑΥΔΡ
Β\16.14.03

91 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια
επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από
σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917,
εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο
εσωτ.διαμέτρου 1,80 m

1.656,95 22,00 36.452,90ΟΔΟ 3221 m391ΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΣΚΥΡ92 Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος
λόγω ειδικών συνθηκών

2.000 7,70 15.400,00ΥΔΡ 6402 m292ΝΑΟΔΟ Β\Β3393 Επίχρισμα πατητό εξωτερικών
επιφανειών πάχους 1,5 cm

2.000 1,60 3.200,00ΝΟΔΟ 2411 m293ΝΑΟΔΟ Β\Β3694 Μόνωση με διπλή ασφαλτική
επάλειψη

451.877,68 451.877,68Σύνολο ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ

2.3. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, ΚΛΠ)

2 130,00 260,00ΟΙΚ 6611.1
30%

ΟΙΚ 6622.1
70%

τεμ94ΥΔΡ 016.18.01Ν95 Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ'
επέκταση υφισταμένου από
οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει
απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση
ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm

3.400 2,80 9.520,00ΥΔΡ 6752 kg95ΝΑΥΔΡ
Β\11.01.02

96 Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από
ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)

6.970 2,80 19.516,00ΥΔΡ 6752 kg96ΝΑΥΔΡ
Β\11.02.04

97 Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής
Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό
χυτοσίδηρο

363 1,60 580,80ΥΔΡ 6751 kg97ΝΑΥΔΡ
Β\11.05.01

98 Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ
και λαμαρίνες, χωρίς την
αντισκωριακή προστασία και την
βαφή, επί τόπου του έργου
Κατασκευές χωρίς μηχανουργική
επεξεργασία

10 60,00 600,00ΥΔΡ 6810 m98ΝΑΥΔΡ Β\11.1199 Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες
50 4,10 205,00ΥΔΡ 6711.1 m99ΝΑΥΔΡ

Β\12.10.02
100 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες

PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm

580 9,00 5.220,00ΥΔΡ 6711.2 m100ΝΑΥΔΡ
Β\12.10.04

101 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U συμπαγούς τοιχώματος
Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 200 mm

9 29,40 264,60ΥΔΡ 6712.1 τεμ101ΝΑΥΔΡ
Β\12.12.01.01

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

Σε μεταφορά 36.166,40 1.026.940,82
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Σελίδα 7ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1 47,30 47,30ΥΔΡ 6712.5 τεμ102ΝΑΥΔΡ
Β\12.12.01.05

103 Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από
PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό
σε αγωγούς υπονόμων από
πλαστικούς σωλήνες PVC-U της
σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών
διαμέτρων 400/160 mm.

560 13,70 7.672,00ΥΔΡ 6622.1 m103ΝΑΥΔΡ
Β\12.14.01.47

104 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές
τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες
πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου
DN 110 mm/ ΡΝ 16 atm

118 74,00 8.732,00ΥΔΡ 6711.7 m104ΝΑΥΔΡ
Β\12.30.01.24

105 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με
σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm

60 170,00 10.200,00ΥΔΡ 6711.7 m105ΝΑΥΔΡ Β\690106 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα
με σωλήνες SN8, DN/OD 800 mm
(Εσωτερική διάμετρος 690 mm)

120 150,00 18.000,00ΥΔΡ 6711.7 m106ΝΑΥΔΡ
Β\12.30.01.25

107 Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες
δομημένου τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής
διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με
σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm

2 250,00 500,00ΥΔΡ 6651.1 τεμ107ΝΑΥΔΡ
Β\13.03.03.03

108 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με
ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm

41 120,00 4.920,00ΥΔΡ 6744 τεμ108ΝΑΥΔΡ
Β\16.01.01

109 Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου
υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων
από τσιμεντοσωλήνα ή φρεάτιο
επίσκεψης

50 15,00 750,00ΥΔΡ 6711.1 m109ΝΑΥΔΡ Β\16.04110 Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με
αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες
PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm

35 80,00 2.800,00ΥΔΡ 6327
50%

ΥΔΡ 6301
50%

τεμ110ΝΑΥΔΡ
Β\16.07.01

111 Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων
υδροσυλλογής με την στάθμη και
επίκλιση του καταστρώματος της
οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του
φρεατίου.

15 30,00 450,00ΗΛΜ 4 τεμ111ΝΑΥΔΡ Β\16.13112 Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης
υδροδότησης

2 250,00 500,00ΗΛΜ 4 τεμ112ΝΑΥΔΡ
Β\16.15.01

113 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού
ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός
λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ
Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ
80 ή Φ 100 mm

Σε μεταφορά 90.737,70 1.026.940,82



Ολική
Δαπάνη

Μερική
Δαπάνη

Ποσότητα
Κωδικός

Αναθεώρησης
Μον.
Mετρ.Είδος ΕργασιώνΑΑ A.T.

Δαπάνη (Ευρώ)

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Κωδικός
Αρθρου

Τιμή
Μονάδας
(Ευρώ)

3

Από μεταφορά 90.737,70 1.026.940,82

Σελίδα 8ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

2 300,00 600,00ΗΛΜ 4 τεμ113ΝΑΥΔΡ
Β\16.15.02

114 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού
ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός
λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ
Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ
150 mm

2 100,00 200,00ΥΔΡ 6622.1 τεμ114ΝΑΥΔΡ
Β\16.19.01

115 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού
ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος
έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με
τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110

2 150,00 300,00ΥΔΡ 6622.1 τεμ115ΝΑΥΔΡ
Β\16.19.02

116 Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού
ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε
υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος
έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με
τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160

10 100,00 1.000,00ΟΙΚ 6630.01 τεμ116ΝΑΥΔΡ
016.21.1.Ν

117 Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα 1''
επί υπάρχοντος αγωγού για την
εγκατάσταση παροχών ύδρευσης. 3
παροχών ύδρευσης. Για απόσταση
του άξονα του αγωγού διανομής από
την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά
< 4,00 m

92.837,70 92.837,70Σύνολο ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ, ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ, ΛΟΙΠΩΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΟΔΙΚΩΝ, ΚΛΠ)

662.540,92Σύνολο 2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

1.119.778,52Αθροισμα
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 201.560,1318,00 %

Αθροισμα
Απρόβλεπτα 15,00 %

1.321.338,65
198.200,80

Γενικό Σύνολο

Αθροισμα
17,00 %ΦΠΑ

1.521.367,52
258.632,48

1.780.000,00

Αθροισμα
Πρόβλεψη αναθεώρησης

1.519.539,45
1.828,07

 
                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                              
       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           Ο Προϊστάμενος          
                    της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου  

Πικούνης Μιχαήλ      Αποστολής Μιχαήλ         Ποδαράς Σταμάτης          Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ    Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ    Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ           Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
με Β' Βαθμό       με Β' Βαθμό            με Α' Βαθμό                       με Α' Βαθμό
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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την
έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.

1. Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως περαιωμένων εργασιών, όπως
περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα εκτελεστούν στην περιοχή του Εργου. Οι τιμές μονάδος
περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες απαιτούνται για την
πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, τις
ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων,
εκτός αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά
περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματουμένων υλικών από φόρους, τέλη, δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς
φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του
μέσων.
1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς
τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής
τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις
απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με
αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και
ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των
ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε
ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού,
θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή
τους προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού
(επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή
του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.
1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης
των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την
περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους.
1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται,
την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε
κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης.
1.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής προκατα-σκευασμένων στοιχείων, εφ’ όσον
προβλέπονται από τους όρους δημοπράτησης, συγκροτήματων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηρο-τριβείο),
σκυροδέματος, ασφαλτομιγμάτων κλπ, στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού.
Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών
και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές
δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων
προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Έργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το
πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε
άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες
Περιβαλλοντικούς όρους.
Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
(α) Όταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο
(β) Όταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια
εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.
1.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα
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έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή
Υποχρεώσεων του Έργου.
1.9 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των
απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα
πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις,
ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.10 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως «δοκιμαστικών
τμημάτων» που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και
δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων
(π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν
απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για
οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την
αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1.12 Οι δαπάνες προμηθείας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης και τυχόν
προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών υλικών προέλευσης λατομείων, ορυχείων κλπ. πλην των
περιπτώσεων που στα οικεία άρθρα του παρόντος Τιμολογίου αναφέρεται ρητά ότι η μεταφορά πληρώνεται ιδιαίτερα
(άρθρα που επισημαίνονται με αστερίσκο [*]).
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάμιξης ή εμπλουτισμού των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις
προβλεπόμενες από την Μελέτη του Εργου προδιαγραφές, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων

1.13 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που
οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου εκτέλεσης των εργασιών (υπό την
προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η,
ΔΕΥΑx κλπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών
κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω
αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(στ)στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ.
εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.14 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας
πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην
περίμετρο των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και γενικά των
χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση και φωτεινή σηματοδότηση του εργοταξιακού
χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και
αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω προσωρινών
κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.15 Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης
τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για
την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την
προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές),
κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο
εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός οριζοντας
υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος
Ποιότητος του Έργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Έργου
(ΣΑΥ-ΦΑΥ).
1.16 Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι
δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών
στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με επρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων,
πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο.
1.17 Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται
στη μελέτη.
1.18 Οι δαπάνες ενημέρωσης των οριζοντιογραφιών της μελέτης με τα στοιχεία των εντοπιζομένων με ερευνητικές τομές
ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω.
1.19 Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών εντός κοίτης ποταμών ή στην
περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των
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προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να
προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν
προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης.
1.20 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και
απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως
στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.21 Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά
οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
1.22 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου,
και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται
ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και
περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν
υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους.
1.23 Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα
ορύγματα ή επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και
φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του
Έργου.
1.24 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή
μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού
του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται
σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε
υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται
στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης.
1.26 Εφ’ όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή στα συμβατικά τεύχη: Οι πάσης φύσεως δαπάνες για τις
εργοταξιακές οδούς που απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισμού και υλικών κατασκευής του Έργου (μίσθωση
ή εξασφάλιση δικαιωμάτων διέλευσης από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήμανση,
συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης των πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων
προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιμήματος προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή
οδών προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαμόρφωση των χώρων μετά την περαίωση των
εργασιών, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.
1.27 Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωμάτων για την εφαρμογή ασφαλτικών
επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισμα, καθαρισμός, δημιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισμα), καθώς και οι
δαπάνες μεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσμα των παραπάνω εργασιών.
1.28 Οι δαπάνες διάνοιξης τομών ή οπών στα τοιχώματα υφισταμένων αγωγών, φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λ.π., με
οποιαδήποτε μέσα, για τη σύνδεση νέων συμβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο
στα τεύχη δημοπράτησης.
1.29 Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο
χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων και ασφαλτομιγμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ.
1.30 Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και
τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.31 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο
μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους,
εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.32 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές
δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου.
1.33 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης λειτουργίας των υπαρχόντων στην
περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες,
υδατορέματα κλπ), τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν:
(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσμενή μεταχείριση,
(2) θα επιβαρυνθεί υπέρμετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν λάβει μέτρα για να αποτρέψει την
είσοδο φερτών υλών από τις χωματουργικές, κυρίως, ή άλλες εργασίες.
1.34 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του
Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως δαπάνες
διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήμανσης εργοταξίων, φόροι, δασμοί, ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης,
προμήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το
προσδοκώμενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών.
Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) ή είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) του
προϋπολογισμού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιμών του Τιμολογίου Προσφοράς του αναδόχου,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου βαρύνει τον Κύριο του Έργου.
Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά έναντι παρεμφερών προς
αυτές εργασιών που περιλαμβάνονται στο παρόν Τιμολόγιο, αποδεκτά όμως σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης, ή
εργασιών που επιμετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να αναχθούν σε άρθρα του παρόντος
Τιμολογίου με αναγωγή των μεγεθών τους σύμφωνα με το ακόλουθο παράδειγμα:
(1) Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων, αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σκυρόδεμα, PVC κλπ
Για ονομαστική διάμετρο DN χρησιμοποιούμενου σωλήνα διαφορετική από τις αναφερόμενες στα υποάρθρα των
αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιμολογίου και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και μέθοδο
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Α.Τ. 1
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α01

:
: Εκσκαφή χαλαρών εδαφών

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 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 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.

προστασίας, θα γίνεται αναγωγή του μήκους του χρησιμοποιούμενου σωλήνα σε μήκος σωλήνα της αμέσως μικρότερης
στο παρόν Τιμολόγιο ονομαστικής διαμέτρου, με βάση το λόγο:

DN / DM

όπου DN: Ονομαστική διάμετρος του χρησιμοποιούμενου σωλήνα
DM: Η αμέσως μικρότερη διάμετρος σωλήνα που περιλαμβάνεται στο παρόν

Τιμολόγιο.

Αν δεν υπάρχει μικρότερη διάμετρος ως DM θα χρησιμοποιείται η αμέσως μεγαλύτερη υπάρχουσα διάμετρος.

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

Για πάχος DN χρησιμοποιούμενης πλάκας μεγαλύτερο από το πάχος της συμβατικής πλάκας του παρόντος τιμολογίου
(12 mm), θα γίνεται αναγωγή της επιφάνειας της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε επιφάνεια συμβατικής πλάκας πάχους
12 mm, με βάση το λόγο:

DN / 12

           όπου DN: Το πάχος της χρησιμοποιούμενης πλάκας σε mm.

(3) Στεγάνωση αρμών με ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC

Για πλάτος ΒN χρησιμοποιούμενης ταινίας μεγαλύτερο από το πλάτος της συμβατικής ταινίας του παρόντος Τιμολογίου
(240 mm), θα γίνεται αναγωγή του μήκους της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε μήκος συμβατική ταινίας πλάτους 240 mm,
με βάση το λόγο:

ΒN / 240

            όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιμοποιούμενης ταινίας σε mm

Παρεμφερής πρακτική μπορεί να έχει εφαρμογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων του παρόντος Τιμολογίου
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Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,87

Α.Τ. 2
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\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
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(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.

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.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,17

Α.Τ. 3
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α02.1

:
: Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων

μρ τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1123.Α  100%

Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με συμπύκνωση
ή με τσιμέντο, εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών, με χρήση  προωθητή γαιών,
φορτωτή ή εκσκαφέα, με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά προς
ανακύκλωση ή οριστική απόθεση σε χώρους καθοριζόμενους από τους περιβαλλοντικούς
όρους του έργου και την νεταφορά τους σε οποιαδήποτε απόσταση.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα των αποξηλώσεων αυτών είναι ακατάλληλα για την
κατασκευή επιχωμάτων, ενώ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις επιβάλλεται η
ανακύκλωσή τους.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,97

Α.Τ. 4
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\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.
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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

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.
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ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,58

Α.Τ. 5
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α09

:
: Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2227  100%

Καθαίρεση ολοσώμων περιφράξεων από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, ή από
αργολιθοδομές ή άλλα υλικά, ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος,
μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης σε
οποιαδήποτε απόσταση προς απόρριψη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η αποσύνθεση και ο τεμαχισμός της ολόσωμης περίφραξης ,ανωδομής και θεμελίων,

- η επανεπίχωση και συμπύκνωση των τάφρων που θα δημιουργηθούν λόγω των
κατεδαφίσεων,

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

- οι τυχόν προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η σταλία
αυτοκινήτων-μηχανημάτων κλπ, ο καθαρισμός του χώρου από τα κάθε είδους υλικά
μέχρι τη στάθμη του φυσικού εδάφους, η προσκόμιση-αποκόμιση και χρήση του
απαιτούμενου εξοπλισμού και η δαπάνη για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,50

Α.Τ. 6
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α20

:
: Κατασκευή  επιχωμάτων

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1530  100%

Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό
του εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με
την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων"

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού
συμπύκνωσης, όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα
οποία θα συμπυκνώνονται σε ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη επιχώματα, ή στον βαθμό που
προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα.

- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό
συμπύκνωσης κατ' ελάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor

- Η κατασκευή της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος", συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95%
της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με κατάλληλο αριθμό διελεύσεων οδοστρωτήρα
ελαστιχοφόρου ή με λείους κυλίνδρους, ώστε να διαμορφωθεί μια λεία "σφραγιστική"
επιφάνεια.
  Εξαιρείται η κατασκευή της "στρώσης στράγγισης οδοστρώματος" (όπου υπάρχει), η
οποία τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.

- Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του
επιχώματος.

- Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή
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διαπλάτυνσής του πέραν των ορίων που προβλέπει η μελέτη.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές
αφετηρίες (repairs) εκτός της ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών
μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση
τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου:
- Τα μεταβατικά επιχώματα πίσω από τεχνικά έργα (γέφυρες, ημιγέφυρες, τοίχοι,
οχετοί, Cut and Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π)

- Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών

- Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,95

Α.Τ. 7
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α23

:
: Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Α  100%

Κατασκευή στρώσης μεταβλητού πάχους, είτε για αποστράγγιση είτε για εξυγιαντικές
στρώσεις, υπό τα επιχώματα και υπό τα θεμέλια τεχνικών έργων, από άμμο και σκύρα
μεγίστου κόκκου 20 cm, προερχόμενα από κοσκίνισμα φυσικών αμμοχαλίκων ή θραύση
καταλλήλων βραχωδών υλικών.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης της στρώσης άμμου - σκύρων με
βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την
τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2)

- Η προμήθεια και μεταφορά, από οποιαδήποτε απόσταση, της άμμου, των σκύρων, του
απαιτούμενου νερού διαβροχής, οι φορτοεκφορτώσεις και η σταλία του αυτοκινήτου,

- Η διάστρωση, διαβροχή και συμπύκνωση των υλικών,

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου με λήψη αρχικών και τελικών
διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,75

Α.Τ. 8
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β01

:
: Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2151  100%

Εκσκαφή ορυγμάτων πλάτους έως 5,0 m, οποιουδήποτε βάθους. για την θεμελίωση
τεχνικών έργων (τοίχων, βάθρων, φρεατίων κλπ), και την κατασκευή αγωγών και
οχετών (αποχέτευσης, αποστράγγισης, Ο.Κ.Ω.,κλπ.), σε κάθε είδους έδαφος
(γαιοημιβραχώδες ή βραχώδες, περιλαμβανομένων και των γρανιτικών και κροκαλοπαγών
πετρωμάτων), με οποιονδήποτε εξοπλισμο, με ή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
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- Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και
υπόγειων νερών, εκτός άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και
πληρωμή αυτών

- Οι κάθε είδους απαιτούμενες αντιστηρίξεις παρειών (με οριζόντιες ξυλοζεύξεις ή
κατακόρυφες αντιστηρίξεις με μεταλλικά πετάσματα κλπ), εκτός άν ρητά καθορίζεται
στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών

- Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του
ορύγματος

- Η μόρφωση του πυθμένα και τμήματος των παρειών του ορύγματος ώστε να είναι
δυνατή η διάστρωση σκυροδέματος χωρίς τη χρήση πλευρικών ξυλοτύπων (π.χ. θεμέλια
τεχνικών έργων, περιβλήματα αγωγών κλπ)

- Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος

- Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των
προϊόντων εκσκαφών

- Η διαλογή, η φορτοεκφόρτωση και η μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών
σε οποιαδήποτε απόσταση

- Η απόθεση παρά το σκάμμα, εκτός του σώματος της οδού, των καταλλήλων από τα
προϊόντα εκσκαφής για την επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του σκάμματος μετά
την κατασκευή του τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού

- Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω
καταπτώσεων των παρειών του ορύγματος

- Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων
τσιμεντοστρώσεων στην θέση του ορύγματος

- Οι απαιτούμενες γεφυρώσεις του ορύγματος για την διέλευση πεζών και οχημάτων
και την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών (λαμαρίνες κατάλληλου πάχους ή άλλες
διατάξεις γεφύρωσης)

- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

Η κοπή υπάρχοντος ασφαλτικού τάπητα με ασφαλτοκόφτη και η καθαίρεση τυχόν
υπαρχουσών κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα στην ζώνη του ορύγματος πληρώνεται
ιδιαιτέρως με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Το παρόν άρθρο εκσκαφών θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων εφαρμόζεται σε
ορύγματα επιφανείας έως 100 m2, ή σε επιμήκη ορύγματα πλάτους έως 5,00 m
ανεξάρτητα από την επιφάνεια κάτοψης. Οι μεγαλύτερες εκσκαφές θεμελίων και τάφρων
κατατάσσονται στο σύνολό τους στις γενικές εκσκαφές και πληρώνονται με βάση τα
οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Για την επιμέτρηση των εκσκαφών θεμελίων ως αφετηρία μέτρησης του βάθους
λαμβάνεται η στάθμη των γενικών εκσκαφών (όταν προβλέπονται) και οι θεωρητικές
γραμμές που καθορίζονται στην μελέτη (πλάτος πυθμένα, κλίσεις παρειών, βαθμίδρες
καθ' ύψος).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,22
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Α.Τ. 9
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β04.1

:
: Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β  100%

Kατασκευή επιχώματος από διαβαθμισμένο θραυστό υλικό λατομείου στις θέσεις
διαμόρφωσης πεζοδρομίων, μεταξύ της επιφάνειας της "στρώσης έδρασης οδοστρώματος"
και της στάθμης έδρασης των τσιμεντοπλακών ή άλλης τελικής στρώσης πεζοδρομίων,
με βαθμό συμπύκνωσης τουλάχιστον 90% της πυκνότητας, που επιτυγχάνεται
εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN
13286-2).
Εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-07-01-00 "Κατασκευή επιχωμάτων".

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του θραυστού υλικού λατομείου και του νερού διαβροχής, και η
μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η σταλία των μεταφορικών μέσων,

- η διάστρωση, μόρφωση, διαβροχή και συμπύκνωση του θραυστού υλικού με μηχανικό
εξοπλισμό καταλλήλων διαστάσεων, κατά στρώσεις πάχους έως 30 cm, στον ως άνω
βαθμό συμπύκνωσης

Η επιμέτρηση γίνεται επί συμπυκνωμένου όγκου έτοιμης κατασκευής με λήψη αρχικών
και τελικών διατομών.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.

ΕΝΤΕΚΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,75

Α.Τ. 10
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

:
: Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας

στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532  100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
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μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Κατασκευή κρασπέδων, ρείθρων, επενδεδυμένων τραπεζοειδών και τριγωνικών τάφρων,
κοιτοστρώσεων, επενδρύσεων κοίτης ρεμάτων, τοίχων που δεν ανήκουν στην κατηγορία
"λεπτοτοίχων", στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20
άοπλο ή ελαφρώς οπλισμένο.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 86,00
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Α.Τ. 11
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

:
: Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα

C20/25
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2551  100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
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του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Στο παρόν άρθρο εντάσσονται οι ακόλουθες κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα
κατηγορίας C20/25:
- βάθρων (θεμελίων και ανωδομής), πτερυγίων συνδεομένων με τα βάθρα και πλακών
θεμελίωσης τεχνικών κιβωτιοειδούς μορφής, οποιουδήποτε ύψους

- τοίχων (θεμελίων και ανωδομής) οποιουδήποτε ύψους περιλαμβανομένων και των
λεπτοτοίχων

- κατακορύφων υποστυλωμάτων γεφυρών

- θωρακίων, προσκεφαλαίων και δοκών έδρασης γεφυρών

- κεφαλοδέσμων και επένδυσης πασσαλοστοιχιών

- πλακών πρόσβασης, πεζοδρομίων γεφυρών καθώς και "πλακών τριβής" για τη στήριξη
στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 121,00

Α.Τ. 12
Άρθρο ΝΑΟΔΟ ΔΧ2

:
: Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

Σχετικό : ΟΙΚ 

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2532  100%

Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων
μεταφορών κ.λ.π.) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 22,00
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Α.Τ. 13
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β30.2

:
: Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2612  100%

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος πάσης
φύσεως κατασκευών, μορφής διατομών και κατηγορίας σύμφωνα με την μελέτη,
διαμόρφωσή του σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με
οποιοδήποτε μέσον και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση
εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων"

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου ή
της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων κλπ).

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα, ανά κατηγορία
οπλισμού (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) βάσει αναλυτικών Πινάκων
Οπλισμού.

Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου θα
συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία προς
έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του οπλισμού.

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν
λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις
τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα
επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το ολικό
βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση των
οπλισμών.

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει
ζυγολογίου.
________________________________________________________________________________
|         |           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    |       |    ν    |          |  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

Στος επιμετρούμενες μονάδες, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου,
διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα:
- Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό, σε όλες ανεξάρτητα τις διασταυρώσεις
και όχι εναλλάξ, με σύρμα πάχους ανάλογα με τη διάμετρο και τη θέση του οπλισμού
ή με ηλεκτροσυγκόλληση στην περίπτωση εγχύτων πασσάλων.
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- Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.

- Η προμήθεια και τοποθέτηση αποστατήρων (spacers) για την εξασφάλιση του
προβλεπόμενου από την μελέτη πάχους επικάλυψης του οπλισμού, καθώς και
αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2)

- Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το
δάπεδο εργασίας

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά)

- Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία.

 Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C

Τιμή ανά χιλιόγραμμο σιδηρού οπλισμού τοποθετημένου σύμφωνα με την μελέτη.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,05

Α.Τ. 14
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β51

:
: Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921  100%

Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, διατομής
πλάτους 0,15 m και ύψους 0,25 έως 0,30 m, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης, με απότμηση, ευθυγράμμων ή καμπύλων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1340, προς κατασκευή
νησίδων ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται σε
βιομηχανική εγκατάσταση με δόνηση και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους
επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.

Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-02-01-00 "Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι
ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά των κρασπέδων και όλων των απαιτούμενων υλικών πλην
του σκυροδέματος της βάσης έδρασης,

- η τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις από τα
σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου
των 0,50 m, με λεία επιφάνεια, η στερέωση των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από
αυτά συνεχούς πρίσματος διατομής 0,10x0,20 m από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10, ο
εγκιβωτισμός τους και η αρμολόγησή τους με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 kg
τσιμέντου ανά m3 άμμου.

Τιμή ανά μέτρο μήκους πλήρως τοποθετημένου κρασπέδου χωρίς την βάση έδρασής του,
η οποία επιμετράται ιδιαιτέρως.

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,80

Α.Τ. 15
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β81

:
: Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922  100%

Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων και κοινοχρήστων υπαιθρίων χώρων με πλάκες
έγχρωμες, επίπεδες ή ραβδωτές, από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 40x40
cm.

Κατασκευή πλακοστρώσεων πεζοδρομίων, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων από
αντιολισθηρές πλάκες από σκυρόδεμα, έγχρωμες, τυποποιημένων διαστάσεων 40x40 cm,
πάχους 3 cm.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε
παλέτες,

- η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),

- η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),

- η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),

- ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και
αποκομιδή προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών
κατασκευής, θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.

Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην
περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως αποπερατωμένης, κατά τα ως άνω,
πλακόστρωσης.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,80

Α.Τ. 16
Άρθρο ΟΔΟ ΠΛΑΚ1

:
: Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών

Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316  100%
ΟΙΚ

Επίστρωση με ειδικές  πλάκες πεζοδρομίων οδηγών όδευσης τυφλών οποιασδήποτε υφής
, επιφανείας και απόχρωσης . Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  52907/28-12-2009
(ΦΕΚ 2621 31-12-2009) και κατόπιν έγκρισης  από την υπηρεσία , διαστάσεων 40x40
x3, 5cm, , επί υποστρώματος πάχους 2,5 έως 3,0 εκ, εκ ασβεστοτσιμεντοκονιάματος
των 150 χγρ τσιμέντου και 0,04 μ3 πολτού ασβέστου ανά μ3,  με αρμούς το πολύ
1-2mm μετά πληρώσεως των κενών διά λεπτόρρευστου τσιμεντoκονιάματος των 600Kg
τσιμέντου και η προσαρμογή τους με την υφιστάμενη πλακόστρωση. Στην τιμή μονάδας
περιλαμβάνονται:
"η προμήθεια, μεταφορά και απόθεση στον τόπο του έργου πλακών συσκευασμένων σε
παλέτες,
"η παρασκευή και διάστρωση του κονιάματος έδρασης, (εργασία και υλικά),
"η τοποθέτηση των πλακών κατά την προβλεπόμενη από την μελέτη διάταξη
(συμπεριλαμβανομένης της κοπής τεμαχίων, για την πλήρη κάλυψη της προβλεπομένης
επιφάνειας, με χρήση ειδικών κοπτικών εργαλείων),
"η αρμολόγηση, με αριάνι της κατάλληλης απόχρωσης (υλικά και εργασία),
"ο πλήρης καθορισμός της διαστρωθείσας επιφανείας και η περισυλλογή και αποκομιδή
προς οριστική απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση πλεοναζόντων υλικών κατασκευής,
θραυσμάτων πλακών, υλικών συσκευασίας κλπ.
Ήτοι υλικά και μικροϋλικά εν γένει επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής,
περιλαμβανομένων και των απαραίτητων αρμών διαστολής, σύμφωνα με την τεχνική
περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης, τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες της
επίβλεψης.
Συμπεριλαμβάνεται επίσης η τοποθέτηση ανακλαστικών ταινιών προστασίας στην
περίμετρο της πλακόστρωσης μέχρι την σκλήρυνση του κονιάματος έδρασης
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Πλάκες Όδευσης τυφλών, (Τιμή Εμπορίου)  τεμ.         1,05x13,75 =         14,44

Τσιμεντοασβεστοκονίαμα 150kg τσιμέντου   (651) m3
                              (651) m3      1x0,035x1x     123,24 =      4,31
Τσιμεντοκονίαμα 600kg τσιμέντου   (652) m3
                              (652) m3      1x0,002x1x     163,50 =      0,33
Εργασία
                     Τεχν       (003)  h     0,30x        19,87 =          5,96
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                      Εργ       (001)  h    0,10x          15,31 =         1,53
                                                   -----------------------------
                                                   Αθροισμα                26,57
Τιμή ενός m2 ευρώ 26,57
είκοσι έξι και πενήντα επτά λεπτά

ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 26,57

Α.Τ. 17
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.1

:
: Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3121Β  100%

Κατασκευή υπόβασης οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά
σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων
από ασύνδετα αδρανή υλικά", με συμπύκνωση κατά στρώσεις μεγίστου συμπυκνωμένου
πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας
κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με γεωμετρική χωροστάθμηση κατά διατομές πριν και μετά
την κατασκευή της στρώσεως, σύμφωνα με την μελέτη.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης υπόβασης μεταβλητού πάχους.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,25

Α.Τ. 18
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.2

:
: Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3111Β  100%

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,34
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Α.Τ. 19
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.2

:
: Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3211Β  100%

Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά
αδρανή υλικά σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις
οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση
της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής,

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση,

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη
από την μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης βάσης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,44

Α.Τ. 20
Άρθρο ΝΑΟΔΟ ΔΧ1

:
: Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών

Σχετικό : ΝΑΟΔΟ 3211.ΒΣΧ

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 3221.Β  100%

Προσαύξηση της τιμής μονάδας αδρανών υλικών λατομείου  λόγω ειδικών συνθηκών
(θαλασσίων μεταφορών κλπ) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ .
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο m3

ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,00

Α.Τ. 21
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ02.3

:
: Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1132  100%

Απόξεση (φρεζάρισμα) στρώσεων υφισταμένου ασφαλτικού οδοστρώματος με χρήση
αποξεστικού μηχανήματος (φρέζας), στο προβλεπόμενο από την μελέτη βάθος, με ομαλή
και ενιαίας κλίσης τελική επιφάνεια, και κατά τα λοιπά σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
05-03-14-00 "Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η προσκόμιση, λειτουργία και αποκόμιση του αποξεστικού μηχανήματος

- Η φόρτωση των προϊόντων απόξεσης επί αυτοκινήτου και η μεταφορά τους στις
προβλεπόμενες από την μελέτη θέσεις οριστικής απόθεσης ή ανακύκλωσης

- Ο καθαρισμός της επιφανείας απόξεσης με μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική
υποβοήθηση

- Οι σταλίες του μηχανικού εξοπλισμού

- Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά την εκτέλεση των εργασιών με εφαρμογή
προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης

 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τελειωμένης εργασίας εκσκαφής -
φρεζαρίσματος υφιστάμενου οδοστρώματος.
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ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,70

Α.Τ. 22
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ03

:
: Ασφαλτική προεπάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4110  100%

Προεπάλειψη ανασφάλτωτης επιφάνειας με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-0 ή με όξινο
ασφαλτικό γαλάκτωμα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, σε
υπαίθρια και υπόγεια έργα, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-01 "Ασφαλτική
προεπάλειψη".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.),

- ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με μηχανικό σάρωθρο και
χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal),

- η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν από τη διάχυση (όταν απαιτείται),

- η ενδεχόμενη διάστρωση αδρανούς υλικού επικάλυψης με την αξία παραγωγής ή
προμήθειας και μεταφοράς αυτού στον τόπο διάστρωσης.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής προεπάλειψης.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,10

Α.Τ. 23
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ04

:
: Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4120  100%

Συγκολλητική επάλειψη επί ασφαλτικής στρώσης ή επί σκυροδέματος (π.χ. προστασίας
μεμβρανών στεγανοποίησης τεχνικών στέψης), με ασφαλτικό διάλυμα τύπου ΜΕ-5 ή
καθαρή άσφαλτο ή ασφαλτικό γαλάκτωμα ταχείας διάσπασης, ανεξάρτητα από την έκταση
και τη μορφή της επιφάνειας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της ασφάλτου, του πετρελαίου και του τυχόν απαιτούμενου
αντιυδρόφιλου παρασκευάσματος και η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από
οποιαδήποτε απόσταση,

- η διακίνηση των υλικών και η παρασκευή του ασφαλτικού διαλύματος (θέρμανση,
εναποθήκευση, φύλαξη κλπ.), ο καθαρισμός της επιφάνειας που θα προεπαλειφθεί με
μηχανικό σάρωθρο και χειρωνακτική υποβοήθηση,

- η μεταφορά και διάχυση του ασφαλτικού διαλύματος ή του γαλακτώματος με
αυτοκiνούμενο διανομέα ασφάλτου (Federal) και η επαναθέρμανση του διαλύματος πριν
από τη διάχυση (όταν απαιτείται).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης.
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,42

Α.Τ. 24
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ07

:
: Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4421Β  100%

Κατασκευή ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης, σε υπόγεια και υπαίθρια
έργα, ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου,
τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 ή ΑΣ 31,5, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και
την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού
σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων

- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών

- οι προεργασίες σε νέα ή παλαιά ασφαλτικά οδοστρώματα (όπως π.χ. δημιουργία
τριγωνικών εγκοπών κοντά σε ρείθρα και φρεάτια, σκούπισμα, απομάκρυνση των
προϊόντων, που προέρχονται από αυτές τις εργασίες κλπ.)

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ασφάλτου. Η τυχόν απαιτούμενη
ασφαλτική προεπάλλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ασφαλτικής ισοπεδωτικής ή συνδετικής στρώσης,
αποδεκτής ποιότητας και χαρακτηριστικών σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-11-04.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,64

Α.Τ. 25
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ08.1

:
: Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση

κοινής ασφάλτου
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β  100%

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας, σε υπόγεια και υπαίθρια έργα,
ανεξάρτητα από την έκταση και τη μορφή της επιφάνειας, με ασφαλτόμιγμα
παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση με θραυστά αδρανή υλικά λατομείου,
τύπου ΑΣ 12,5 ή ΑΣ 20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ
05-03-11-04 "Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά των κατάλληλων αδρανών υλικών και της
ασφάλτου μέχρι την εγκατάσταση παραγωγής του ασφαλτομίγματος

- η παραγωγή του ασφαλτομίγματος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως

- η μεταφορά του θερμού ασφαλτομίγματος επί τόπου, η διάστρωσή του με fιnisher

- η σταλία των μεταφορικών μέσων
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- η κυλίνδρωση του ασφαλτομίγματος (αρχική, ενδιάμεση-εντατική και τελική), ώτε
να προκύψει η προδιαγραφόμενη επιφανειακή υφή και ομαλότητα

- η πλήρης συμπύκνωση και επιμελής ισοπέδωση των διαμήκων και εγκαρσίων ενώσεων
για την εξάλειψη των επιφανειακών ιχνών.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται και η αξία της ενσωματουμένης ασφάλτου.

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

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

 .

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,34

Α.Τ. 26
Άρθρο ΝΑΟΔΟ ΔΧ3

:
: Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05 m λόγω ειδικών

συνθηκών
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 4521.Β  100%

Προσάυξηση της τιμής μονάδας για ασφαλτική στρώση πάχους 5 εκ λόγω ειδικών
συνθηκών (θαλάσσίων μεταφορών κ.λ.π.) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Σε περίπτωση που η ασφαλτική στρώση είναι πάχους μικρότερου των 5 εκ η τιμή
προσαρμόζεται ανάλογα.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης πάχους 5 εκ(m2)

ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,22

Α.Τ. 27
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε01.3.1

:
: Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το

πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,  ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους
W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653  100%

1. Γενικά
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση Συστημάτων Συγκράτησης
Οχημάτων (ΣΑΟ) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1317, σύμφωνα με την βασιζόμενη στις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ μελέτη
σήμανσης-ασφάλισης της οδού.

Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται: στηθαία ασφαλείας μεταλλικά ή από σκυρόδεμα,
απολήξεις αρχής και πέρατος, οι συναρμογές, τα προσωρινά στηθαία ασφαλείας και τα
Συστήματα Απορρόφησης Ενέργειας Πρόσκρουσης (Σ.Α.Ε.Π.).

Τα στηθαία ασφαλείας, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2 διακρίνονται με βάση
τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Ικανότητα συγκράτησης : Ν2, Η1, Η2, Η4b
- Λειτουργικό πλάτος:
  * κατηγορία W1:   0,60 m
  * κατηγορία W2:   0,80 m
  * κατηγορία W3:   1,00 m
  * κατηγορία W4:   1,30 m
  * κατηγορία W5:   1,70 m
  * κατηγορία W6:   2,10 m
  * κατηγορία W7:   2,50 m
  * κατηγορία W8:   3,50 m
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- Κατηγορία σφοδρότητας πρόσκρουσης: Α, Β, C
- Διαμόρφωση: μονόπλευρα, αμφίπλευρα

Τα ΣΑΟ θα φέρουν σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-5 και θα
συνοδεύονται από τα πιστοποιητικά και έγγραφα που καθορίζονται στο μέρος 5 του
προτύπου.

Οι τιμές μονάδος αναφέρονται σε πλήρως εγκατεστημένα συστήματα, σύμφωνα με το
εγχειρίδιο του κατασκευαστή (installation manual) και περιλαμβάνουν τα
προβλεπόμενα από την μελέτη οπισθοανακλαστικά στοιχεία (λευκά ή κόκκινα).

Τα επιμετρούμενα μήκη των συναρμογών στηθαίων ασφάλειας διαφορετικού τύπου ή/και
διαφορετικής δυναμικής λειτουργίας κατά την πρόσκρουση οχημάτων σ' αυτά, θα
κατατάσσονται στον βαρύτερο τύπο ικανότητας συγκράτησης.

Τα ειδικά τεμάχια απολήξεων αρχής και πέρατος περιλαμβάνονται ανηγμένα στις ανά
τρέχον μέτρο τιμές μονάδος. Τα στοιχεία βύθισης επιμετρώνται ως μήκη των
αντιστοίχων στηθαίων με προσαύξηση 5%. Η προσαύξηση αυτή νοείται ότι καλύπτει
πλήρως τις πρόσθετες δαπάνες διαμόρφωσης και εγκατάστασης των στοιχείων βύθισης.

Στην τιμή μονάδας των χαλύβδινων στηθαίων ασφάλειας περιλαμβάνεται και η δαπάνη
της αντισκωριακής προστασίας αυτών με θερμό βαθύ γαλβάνισμα κατά ΕΛΟΤ EN ISO
1461.

2. Επιλογή ΣΑΟ οδικών έργων στην εξωτερική οριογραμμή οδοστρώματος
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα οδικά έργα θα πρέπει να
τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ
και της πλευρικής διαμόρφωσης:
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ κλπ)
σύμφωνα με τη μελέτη
- Ελάχιστο πλάτος ζώνης, μεταξύ της εμπρόσθιας όψης του στηθαίου ασφάλειας και
της οριογραμμής του οδοστρώματος, ίσο προς το προβλεπόμενο στην εφαρμοζόμενη
τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m.

3. Επιλογή ΣΑΟ στην οριογραμμή τεχνικών έργων
Τα εφαρμοζόμενα Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στα τεχνικά έργα, θα πρέπει
να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των, ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη,
ΣΑΟ και της πλευρικής διαμόρφωσης :
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης, με τις επ' αυτής κατασκευές (υδραυλικών, Η/Μ
κλπ), για την περίπτωση τοίχων στέψης, σύμφωνα με τη μελέτη
- Συνολικό πλάτος πεζοδρομίου, για την περίπτωση γέφυρας, σύμφωνα με τη μελέτη
- Ελάχιστο πλάτος λωρίδας τοποθέτησης κιγκλιδώματος 0,25 m, για την περίπτωση
γέφυρας ή τοίχου στέψης
- Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου κυκλοφορίας πεζών 0,75 m (ή μεγαλύτερο αν
προδιαγράφεται διαφορετικά) για την περίπτωση γέφυρας
- Ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου γέφυρας, προ του ΣΑΟ, ίσο με το προβλεπόμενο στην
εφαρμοζόμενη τυπική διατομή της μελέτης ή μειωμένο, το πολύ, κατά 0,10 m

Για εφαρμοζόμενα ΣΑΟ, που συνεργάζονται με το κιγκλίδωμα (εφ' όσον το σχετικό ΣΑΟ
της μελέτης δεν απαιτεί σχετική συνεργασία), στην τιμή μονάδας του εφαρμοζόμενου
ΣΑΟ θα περιλαμβάνεται και η επιπλέον δαπάνη της σχετικής κατάλληλης διαμόρφωσης
του κιγκλιδώματος (συρματόσχοινο κλπ), σε σχέση με το αντίστοιχο της μελέτης.

4. Eπιλογή ΣΑΟ στις κεντρικές και πλευρικές διαχωριστικές νησίδες
Το εφαρμοζόμενο Σύστημα Αναχαίτισης Οχημάτων (ΣΑΟ), στις κεντρικές και πλευρικές
διαχωριστικές νησίδες θα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις των,
ενδεικτικά παρουσιαζόμενων στη μελέτη, ΣΑΟ και της σχετικής διαμόρφωσης της
νησίδας.
- Ικανότητα Συγκράτησης ίση ή μεγαλύτερη
- Κατηγορία Σφοδρότητας Πρόσκρουσης ίση ή ασφαλέστερη
- Λειτουργικό Πλάτος ίσο ή μικρότερο
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- Πλάτος πλευρικής διαμόρφωσης με τις επ' αυτής κατασκευές σύμφωνα με τη μελέτη
- Διασφάλιση της ανεμπόδιστης κατασκευασιμότητας των προβλεπόμενων κατασκευών
(υδραυλικών,. Η/Μ κλπ.) πίσω από το ΣΑΟ, σύμφωνα με τη μελέτη και, με την
προϋπόθεση ότι το δομικό πλάτος του εφαρμοζόμενου ΣΑΟ είναι ίσο ή, το πολύ,
μεγαλύτερο μέχρι 0,10 m, σε σχέση με το ΣΑΟ της μελέτης.
- Διασφάλιση του ελάχιστου πλάτους λωρίδας, της εφαρμοζόμενης τυπικής διατομής
της μελέτης, μεταξύ της όψεως του ΣΑΟ και της οριογραμμής του οδοστρώματος

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τοποθετημένου ΣΑΟ, ανάλογα με τον τύπο και τον τρόπο
τοποθέτησης αυτού, και υπό τις προϋποθέσεις των παραπάνω παραγράφων 1 έως και 4,
ως εξής :

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
ΕΝ 1317-2.

 Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 85,00

Α.Τ. 28
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε05.1

:
: Περίφραξη μέσου ύψους  τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6812  100%

Κατασκευή τυποποιημένης περίφραξης οδών, βαθμιδωτής ή μη διάταξης, σύμφωνα με τα
Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ), από γαλβανισμένο συρματόπλεγμα, στερεωμένο σε
φυγοκεντρικούς πασσάλους από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37, ή
γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L
(πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm (σπειρώματος: thread size R = 1
1/2", dεξ = 48,3 mm, πάχους τοιχώματος 3,2 mm), ανά αποστάσεις έως 2,50 m,
πακτωμένους στο έδαφος με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά σην θέση κατασκευής της περίφραξης του
συρματοπλέγματος, των πασσάλων και των λοιπών απαιτουμένων υλικών

- η διάνοιξη των οπών πάκτωσης των πασσάλων σε κάθε είδος έδαφος και η διευθέτηση
της στάθμης του εδάφους στη θέση τοποθέτησης της περίφραξης

- η συλλογή και απομάκρυνση προς οριστική απόθεση των προϊόντων εκσκαφών

- η τοποθέτηση, ευθυγράμμιση και πάκτωση των πασσάλων με σκυρόδεμα

- η τοποθέτηση και στερέωση του συρματοπλέγματος και του σύρματος τάνυσης

- η τοποθέτηση των απαιτουμένων αντηρίδων και γωνιακών πασσάλων

- οι τυχόν φθορές και απομειώσεις των ενσωματουμένων υλικών

 Τυποποιημένη περίφραξη τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m.

Τιμή ανά μέτρο μήκους έτοιμης περίφραξης.

ΕΝΤΕΚΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 11,00
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Α.Τ. 29
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε08.2.2

:
: Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από

αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πλευρικών πληροφοριακών πινακίδων, πλήρως
αντανα-κλαστικών, με ανακλαστικό υπόβαθρο τύπου 2, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00
"Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η κατασκευή της πινακίδας από επίπεδο φύλλο κράματος αλουμινίου τύπου AlMg2
ελαχίστου πάχους 3mm, η εμπρόσθια όψη του οποίου καλύπτεται πλήρως από
αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 και φέρει αναγραφές και
σύμβολα, από αντανακλαστική μεμβράνη (ο τύπος της οποίος καθορίζεται στην
συνέχεια), η δε πίσω όψη έχει χρώμα φαιό (γκρι) και φέρει τον αύξοντα αριθμό της
πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και την ημερομηνία κατασκευής της.

- η κατασκευή πλαισίου από μορφοδοκούς κράματος αλουμινίου για την ενίσχυση και
ανάρτηση της πινακίδας στο φορέα στήριξης χωρίς διάτρηση της επιφάνειας της

- τα πάσης φύσεως εξαρτήματα στερέωσης και ανάρτησης της πινακίδας, όλα
γαλβανισμένα εν θερμώ κατά ΕΝ ISO 1461.

- η μεταφορά των πινακίδων και των εξαρτημάτων στερέωσης στην θέση τοποθέτησης,
κατάλληλα συσκευασμένων για την αποφυγή χαράξεων κλπ φθορών

- η τοποθέτηση και στερέωση της πινακίδας επί του φορέα στήριξης

- η προσωρινή κάλυψη της πινακίδας με αδιαφανές πλαστικό φύλλο και η αφαίρεση
αυτού (όταν απαιτείται)

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο τοποθετημένης πλευρικής πληροφοριακής πινακίδας.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 121,00

Α.Τ. 30
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε09.4

:
: Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6541  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με
αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το
Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 "Πινακίδες σταθερού
περιεχομένου (ΠΣΠ)"

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

- η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

- και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της ως εξής:

Ρυθμιστικές πινακίδες των ακολούθων διαστάσεων:
α. τριγωνικές   (Ρ-1)      πλευράς 0,90 m
β. οκταγωνικές  (Ρ-2)      εγγεγραμμένες σε τετράγωνο πλευράς 0,90 m
γ. τετραγωνικές (Ρ-3, Ρ-4) πλευράς 0,60 m
δ. τετραγωνικές (Ρ-6)      πλευράς 0,65 m
ε. κυκλικές                διαμέτρου 0,65 m
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ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 49,00

Α.Τ. 31
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.2

:
: Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2653  100%

Στύλος στήριξης πινακίδων από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 40 mm
(σπειρώματος: thread size R = 3", dεξ = 89,9 mm, πάχους τοιχώματος 4,0 mm),
μήκους κατ' ελάχιστον 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 "Διατάξεις στήριξης
πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
"η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με
ηλεκτροσυγκολ-λημένη κυκλική στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, με
προδιατρημένες οπές Φ12 mm για κοχλίες Φ9,5 mm σε αποστάσεις 0,15 - 0,45 - 0,65 -
0,95 m από το άκρο της κεφαλής του, και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση
χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 14 mm μήκους 40 cm ή, εναλλακτικά, χαλύβδινη
ηλεκτροσυγκολημμένη λάμα 10 x 20 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι
συστροφής (περιλαμβάνεται η ράβδος ή η λάμα)

- η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και
διαμέτρου 50 cm

- η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει
κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Τιμή ανά τεμάχιο γαλβανισμένου στύλου πινακίδων.

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 45,00

Α.Τ. 32
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε15.4

:
: Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο

ανακλαστικές επιφάνειες
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6532  100%

Ανακλαστήρες οδοστρώματος (μάτια γάτας), προσωρινοί ή μόνιμοι, με λεία την άνω
επιφάνεια της κεφαλής και με εσοχές για την προσαρμογή των ανακλαστικών
στοιχείων, με μορφή, διαστάσεις, σήμανση και φωτομετρικές ιδιότητες των
ανακλαστικών στοιχείων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1.

Στην τιμή περιλαμβάνεται οι δαπάνες προμηθείας και μεταφοράς επί τόπου του έργου
των ανακλαστήρων και της κόλλας δύο συστατικών, χάραξης των σημείων τοποθέτησης
στο οδόστρωμα, τοπικού καθαρισμό της επιφάνειας και τοποθέτησης και συγκόλλησης
των ανακλαστήρων.

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο
ανακλαστικές επιφάνειες.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) τοποθετημένου ανακλαστήρα.

ΕΞΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,30
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Α.Τ. 33
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Ε17.1

:
: Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7788  100%

Διαγράμμιση ασφαλτικού οδοστρώματος, νέα ή αναδιαγράμμιση, οποιουδήποτε σχήματος,
μορφής και διαστάσεων (διαμήκης, εγκάρσια ειδικά γράμματα ή σύμβολα), με
αντανακλαστικό υλικό υλικό υψηλής οπισθανάκλασης, με γυάλινα σφαιρίδια κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 1424, συνοδευόμενο με πιστοποιητικό επιδόσεων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1436, δοκιμών
πεδίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1824 και φυσικών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1871, σύμφωνα
με την μελέτη σήμανσης της οδού και την ΕΤΕΠ 05-04-02-00 "Οριζόντια σήμανση
οδών".

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια του υλικού διαγράμμισης, η προσκόμισή του επί τόπου του έργου και η
προσωρινή αποθήκευση (αν απαιτείται)

- η διάθεση του απαιτουμένου προσωπικού, μέσων και εξοπλισμού για την εκτέλεση
των εργασιών και την ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκειά τους

- ο καθαρισμός του οδοστρώματος από κάθε είδους χαλαρά υλικά με χρήση μηχανικού
σάρωθρου ή απορροφητικής σκούπας ή/και χειρωνακτική υποβοήθηση

- η προετοιμασία για την διαγράμμιση (στίξη-πικετάρισμα)

- η εφαρμογή της διαγράμμισης με διαγραμμιστικό μηχάνημα, κατάλληλο για τον τύπο
του χρησιμοποιουμένου υλικού

- η διευθέτηση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών

- η λήψη μέτρων για την προστασία της νωπής διαγράμμισης από την κυκλοφορία μέχρι
την πλήρη στερεοποίησή τους και στην συνέχεια η άρση τους.

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.

Τιμή για ένα τετραγωνικό μέτρο έτοιμης διαγράμμισης οδοστρώματος.

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,45

Α.Τ. 34
Άρθρο ΑΤΗΕ 9337.2.4

:
: Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%

Καλώδιο ΝΥY , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος
μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 W μέσα σε πλαστικό σωλήνα ή τσιμεντοσωλήνα.
(1 m)
 9337. 2   τριπολικό
 9337. 2. 4 Καλώδιο ΝΥΥ διατομής:  3 Χ 10mm2

ΔΕΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 10,96

Α.Τ. 35
Άρθρο ΑΤΗΕ Ν9347

:
: Πιλλαρ Μετρητη/ Σύνδεση μετρητου ΔΕΗ

Κωδικός αναθεώρησης: ΑΤΗΕ 9347  100%

Κατασκευή πίλλαρ μετρητή ΔΕΗ από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 σε διαστάσεις σύμφωνα
με τους ισχύοντες κανονισμούς της ΔΕΔΔΗΕ και σύμφωνα με τα συννημένα σχέδια.
Περιλαμβάνεται σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά, εργασία για την σύνδεση ενός
μετρητού της ΔΕΗ την τοποθέτηση κατάλληλου γαλβανισμένου σωλήνα διατομής 3''
μήκους 6 μέτρων με το άγκιστρο και των σωλήνα διελεύσεως του καλωδίου της ΔΕΗ και
σύμφωνα με τις προδιαγραφές καθώς και η τοποθέτηση τριγώνου γείωσης αποτελούμενο
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από τρία ηλεκτρόδια χάλκινα με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 5/8''  με τους ειδικούς
συνδετήρες αγωγών, το χάλκινο πολύκλωνο αγωγό σύνδεσης διατομής 25 mm2 μέσα σε
γαλβανισμένο σωλήνα ''  και τα τρία φρεάτια με τα καλύμματα τους διαστάσεων 20Χ20
cm για την επιθεώρηση των συνδέσεων, δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και
μικροϋλικών και εργασία εμπήξης των ηλεκτροδίων στις κορυφές ισόπλευρου τριγώνου
πλευράς 3-4m σύνδεσής τους με τον χάλκινο αγωγό κατασκευής φρεατίων και δοκιμών
για πα-ράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. Με ηλεκτρόδια μήκους 2,5 m  Στην
τιμή περιλαμβάνετε η πλήρη αποκατάσταση τυχών ζημιών, ο αγωγός σύνδεσης διατομής
16mm2 με το κιβώτιο  μετρητή ενεργείας της ΔΕΗ καθώς και η σύνδεση αυτού.
(τεμ.)

Τιμή ενός τεμαχίου (τεμ) ευρώ 980,00
εννιακόσια ογδόντα

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 980,00

Α.Τ. 36
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Α\12.10.01

:
: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

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

ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 3,80
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Α.Τ. 37
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.10.01Ν

:
: Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων

ιστών οδοφωτισμού ύψους 4,50m
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών
οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 "Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5:
Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού" και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ 05-07-01-00
"Υποδομή Οδοφωτισμού" και 05-07-02-00 "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα".

Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά:

- Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους.

- Το υπόγειο δίκτυο από το pillar (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού), μέχρι το
φρεάτιο του υπόψη ιστού και οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων ΡΕ Φ90-6atm με το
ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN 61386 "Συστήματα σωληνώσεων για
διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255).

- Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο
λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης.

- Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN
124 πλήρως τοποθετημένα.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης.

- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού, NYY 4x10 απο
το pillar (ή το φρεάτιο του προηγούμενου ιστού), μέχρι το ακροκιβώτιο, πλήρως
εγκατεστημένο σε υπόγειο δίκτυο μέσα σε σωλήνα.

- H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της
προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό
αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με
χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα
Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ).

- Tο ακροκιβώτιο του ιστού, πλήρες, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την
διάταξη μανδάλωσής της.

- H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια,
επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι
περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc).

- H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη
τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών.

- Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως
εξής:

 Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 4,50 m

ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 950,00
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Α.Τ. 38
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02

:
: Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές

τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση φωτιστικού σώματος οδοφωτισμού, με
φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED) και βραχίονα εγκατάστασης
του επί του ιστού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οδοφωτισμού και την
Εγκύκλιο 22/ΔΙΠΑΔ/οικ.658/24-10-2014, Παράρτημα 2

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια μονού, διπλού ή πολλαπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά
φωτιστικό), ευθύγραμμου ή καμπύλου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα
με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα από τη| μελέτη οδοφωτισμού, καθώς και των
εξαρτημάτων στερέωσης του στη στέψη ιστού

- η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους) του τύπου και ισχύος που
προβλέπονται από τη μελέτη

- η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού

- τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου A05W-U (ΝΥΜ μονόκλωνα)
διατομής 3 x 1,5mm2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεση τους

- οι δοκιμές καλής λειτουργίας και η μέτρηση των φωτοτεχνικών χαρακτηριστικών
της εγκατάστασης που προβλέπονται από την Εγκύκλιο 22 κατά τα προαναφερόμενα

Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων
φωτοεκπομπής (LED) και τον βραχίονα του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ, ως
εξής:

 Ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 430,00

Α.Τ. 39
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01

:
: Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52  100%

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού
προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από
σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με
δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα
ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά,
μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου
με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με
ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας,
κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα
στοιχεία του κυρίου του έργου

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη,
ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με
κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης.
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- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης.

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των
κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44
κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων
ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους
στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού
καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές
ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος
τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν
προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν
προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή
"καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του
κιβωτίου).

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις
και τον έλεγχο λειτουργίας

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των
αναχωρήσεων, ως εξής:

 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2.500,00

Α.Τ. 40
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.10.04

:
: Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας, "μεγάλης" χωρητικότητας

εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι οκτώ (8) ομάδες σηματοδοτών
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100%

Εγκατάσταση ενός τοπικού ρυθμιστή κυκλοφορίας χωρητικότητας όπως αναφέρεται
παρακάτω, οποιασδήποτε συνθέσεως (είτε με προμήθεια του Aναδόχου, είτε
χορηγουμένου από την Υπηρεσία), σύμφωνου με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν.Τεχνική
Προδιαγραφή, με δυνατότητα ένταξης σε Σύστημα Κυκλοφοριακής Διαχείρισης με τον
κατάλληλο πρόσθετο εξοπλισμό, η δαπάνη του οποίου δεν συμπεριλαμβάνεται στο παρόν
άρθρο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Το εξωτερικό κιβώτιο εγκατάστασης του ρυθμιστή μετά της αντίστοιχης μεταλλικής
βάσεως αυτού

- η συναρμολόγηση του ρυθμιστή με τον απαιτούμενο εξοπλισμό σε δομικές μονάδες
(πλακέτες) και βοηθητικό εξοπλισμό, για την υλοποίηση της εγκεκριμένης μελέτης

- Η εφαρμογή του κυκλοφοριακού προγράμματος του κόμβου στον ρυθμιστή της
εγκατάστασης

- η σύνταξη των σχεδίων μικτονόμησης και o προγραμματισμός του ρυθμιστή

- η σύνδεση και ρύθμιση των ανιχνευτών, των κομβίων πεζών και των ηχητικών
διατάξεων, που προβλέπονται από την κυκλοφοριακή μελέτη, η σύνδεση των καλωδίων
ισχύος και χαμηλής τάσης του εξωτερικού δικτύου που καταλήγουν σ' αυτόν και η
εκτέλεση δοκιμών λειτουργίας της σηματοδότησης του κόμβου.

Τιμή ανά εγκατεστημένο ρυθμιστή σε πλήρη λειτουργία.

 Προμήθεια και εγκατάσταση ρυθμιστή "μεγάλης" χωρητικότητας εξοπλισμένου
κατάλληλα μέχρι οκτώ (8) ομάδες σηματοδοτών και επεκτάσιμος με αντίστοιχες
δομικές μονάδες εξόδου, καλωδιώσεις κ.λ.π. βοηθ.εξοπλισμό μέχρι τριάντα δύο (32)
ομάδες σηματοδοτών.
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ΕΝΝΕΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9.000,00

Α.Τ. 41
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.20.01

:
: Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων,

διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως
αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή
τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα
λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:
- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα
ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία
ενδεχόμενα απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η
ανάρτησή του σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του
στην οριολωρίδα του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.
 Χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων
(κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι).

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 520,00

Α.Τ. 42
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.20.02

:
: Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm

και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ).
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως
αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή
τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα
λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:
- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα
ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία
ενδεχόμενα απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η
ανάρτησή του σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του
στην οριολωρίδα του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του
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Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.
 Χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ).

ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 390,00

Α.Τ. 43
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.20.03

:
: Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2)

πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως
αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή
τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα
λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:
- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα
ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία
ενδεχόμενα απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η
ανάρτησή του σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του
στην οριολωρίδα του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.
 Χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων
(κι-κι).

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 270,00

Α.Τ. 44
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.20.04

:
: Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων,

Φ 300 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως
αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή
τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα
λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:
- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα
ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία
ενδεχόμενα απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η
ανάρτησή του σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του
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στην οριολωρίδα του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.
 Αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και φωτ.ενδείξεων
(κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 750,00

Α.Τ. 45
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.20.05

:
: Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2)

πεδίων, Φ 300 mm  και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 105  100%

Φωτεινοί σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας  διαστάσεων φωτεινού δίσκου όπως
αναφέρεται παρακάτω, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12368, με γείσα (σκιάδια) και φωτεινή πηγή
τύπου LED, με τα εξαρτήματα στήριξής τους στον ιστό σηματοδότησης και κατά τα
λοιπά σύμφωνων με την ισχύουσα αντίστοιχα Εθν. Τεχνική Προδιαγραφή.

Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται:
- η προμήθεια του φωτεινού σηματοδότη με τα εξαρτήματα στερέωσής του ή το σύστημα
ανάρτησης με το αντίστοιχο πλαίσιο (όταν πρόκειται για ανηρτημένο σηματοδότη)

- Οι μάσκες σήμανσης με τα σύμβολα των φωτεινών ενδείξεών του, τα οποία
ενδεχόμενα απαιτούνται (π.χ. βέλη, πεζός εν στάσει ή εν κινήσει κ.λ.π.)

- τα καλώδια σύνδεσής του στον ιστό και οι μανδύες προστασίας τους

- η τοποθέτησή του σε προετοιμασμένες θέσεις (κοχλιοτομημένες οπές) του ιστού ή η
ανάρτησή του σε βραχίονα

- η προμήθεια των κοχλιών στερεώσεως και η σύνδεση των άκρων των καλωδίων του
στην οριολωρίδα του ιστού

- ο έλεγχος και η δοκιμή λειτουργίας του

Τιμή ανά πλήρως εγκατεστημένο σηματοδότη.
 Αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  και
φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 480,00

Α.Τ. 46
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.30.02

:
: Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής

21Χ1,5 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100%

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης σε
υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και
μεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειμένου να
περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν
απαιτούμενος καθαρισμός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση
που ήδη περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον
τούτο είναι δυνατό.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.

 Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου,
διατομής 21Χ1,5 mm2.
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ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,30

Α.Τ. 47
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.30.04

:
: Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ1,5

mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100%

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης σε
υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και
μεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειμένου να
περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν
απαιτούμενος καθαρισμός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση
που ήδη περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον
τούτο είναι δυνατό.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.

 Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου,
διατομής 5Χ1,5 mm2.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,60

Α.Τ. 48
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.30.06

:
: Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατομής

εκάστου αγωγού 0,6 mm2
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48  100%

Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης σε
υπάρχουσα σωλήνωση, είτε κενή είτε περιέχουσα οδηγό ή άλλα καλώδια, αποξήλωση και
μεταφορά των τυχόν υπαρχόντων στην σωλήνωση άχρηστων καλωδίων (προκειμένου να
περάσει το νέο) στις αποθήκες της Υπηρεσίας. Περιλαμβάνεται και ο τυχόν
απαιτούμενος καθαρισμός των φρεατίων έλξης/διακλάδωσης καλωδίων.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στην περίπτωση τοποθέτησης καλωδίων σε σωλήνωση
που ήδη περιέχει καλώδια που δεν  αποξηλώνονται, με χρήση νέου οδηγού εφόσον
τούτο είναι δυνατό.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο καλωδίου.

 Προμήθεια, τοποθέτηση και ηλεκτρική σύνδεση καλωδίου Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10
ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6 mm2.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,50

Α.Τ. 49
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01

:
: Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης

ονομαστ. διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2'') και πάχους 3,2 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Κατασκευή σωληνώσεων διέλευσης καλωδίων σηματοδότησης υπό το οδόστρωμα ή στις
θέσεις τεχνικών με γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με ραφή και σπείρωμα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου
(DN) και πάχους τοιχώματος όπως αναφέρεται παρακάτω.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των
σωλήνων, του γαλβανισμένου σύρματος έλξης καλωδίων, των γαλβανισμένων ειδικών
τεμαχίων, η τοποθέτηση και σύνδεση των σωλήνων, η τοποθέτηση του σύρματος έλξης
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καλωδίων, η επισήμανση των σωλήνων καθώς και η συγκρότηση δέσμης σωλήνων, όπου
προβλέπεται.

Η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με
σκυρόδεμα τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστ.διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2") και πάχους
3,2 mm.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους σωληνογραμμής.

ΔΩΔΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 12,50

Α.Τ. 50
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21

:
: Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από
ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο
βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου πολύκλωνου αγωγού των 35
mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του
λάκκου για την τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη
εξυγίανση του επιχώματος για την εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του
ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 120,00

Α.Τ. 51
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.40.31

:
: Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548  100%

KKατασκευή φρεατίου σηματοδότησης εσωτερικών διαστάσεων 0,40 x 0,40 m, βάθους
τουλάχιστον 50 cm, καλυπτόμενου με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατηγορίας D400 κατα ΕΛΟΤ
ΕΝ 124 για φρεάτια επί του οδοστρώματος ή D125 για φρεάτια επί πεζοδρομίου, με
διάταξη ασφάλισης, το οποίο θα φέρει στην άνω του επιφάνεια χάραξη με σύμβολα
"ΦΣ".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη του ορύγματος, η τοποθέτηση
προκατασκευασμένου φρεατίου ή το κτίσιμο ή σκυροδέτηση επί τόπου, η εφαρμογή του
καλύμματος, η επαναφορά της περιβάλλουσας το φρεάτιο επιφάνειας στην αρχική της
κατάσταση και η συγκέντρωση και αποκομιδή των αχρήστων υλικών. Το χυτοσιδηρό
κάλυμμα αποτιμάται με βάση το οικείο άρθρο του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τεμάχιο φρεατίου.

ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 60,00

Α.Τ. 52
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.40.41

:
: Προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και στέγασης

γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5  100%

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού μεταλλικού ερμαρίου, για την μικτονόμηση των
καλωδίων ισχύος τροφοδότησης των σηματοδοτών και για την στέγαση του ηλεκτρικού
πίνακα της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης και του γνώμονα της ΔΕΗ, με
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και διαστάσεις σύμφωνα με την προδιαγραφή Φ.Σ. 8/75
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του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ, και συγκεκριμένα:

- Διπλό τοίχωμα (εσωτερικό - εξωτερικό χιτώνιο) από μαύρη λαμαρίνα και εσωτερικό
μεταλλικό ικρίωμα για την στερέωση των οριολωρίδων.

- Εξωτερικό χιτώνιο των καλωδίων ισχύο πλήρως γαλβανισμένο (μετά την κατασκευή
του), με βαθμό προστασίας ΙΡ44

- Θύρα με περιμετρικά παρεμβύσματα στεγανοποίησης και ανοξείδωτη κλειδαριά
ασφαλείας

- Βάση έδρασης μεταλλική ή από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την Μελέτη.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια , προσκόμιση επί τόπου, τοποθέτηση
και στερέωση του ηλεκτρικού μεταλλικού ερμαρίου, η προμήθεια και εγκατάσταση της
μεταλλικής βάσεως, ή η κατασκευή της βάσης έδρασης από σκυρόδεμα, η βαφή του με
δύο στρώσεις εποξειδικής είτε ηλεκτροστατικής βαφής και η τοποθέτηση μέσα στο
κιβώτιο των απαιτουμένων για κάθε περίπτωση εξαρτημάτων (εσωτερικές καλωδιώσεις,
εξωτερικά καλώδια παροχής και τροφοδότησης των σηματοδοτών, γέφυρες γειώσεως,
οριολωρίδες μικτονόμησης των καλωδίων σηματοδότησης κλπ.).

Οι εργασίες μικτονόμησης και σύνδεσης των καλωδίων σηματοδοτήσεως που καταλήγουν
στο κιβώτιο τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά τεμάχιο.

ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 415,00

Α.Τ. 53
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.40.51

:
: Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της

εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102  100%

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση στεγανού μεταλλικού ή πλαστικού πίνακα παροχής
της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης προστασίας ΙΡ44, σε  ερμάριο τύπου ΙΑ.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του ηλεκτρικού πίνακα μετά των απαιτουμένων
εξαρτημάτων στερέωσης του και η εγκατάστασή του στο ερμάριο μικτονόμησης,
συμπεριλαμβανομένης της στερέωσής και της ηλεκτρικής σύνδεσής του.

Ο πίνακας θα περιέχει ένα μικροαυτόματο 25Α, ένα μικροαυτόματο 16A, ένα
ρευματοδότη με επαφές γείωσης, ένα διπολικό διακόπτη ράγας 40 Α, μία τηκόμενη
ασφάλεια ράγας 25Α πορσελάνης, καθώς και στυπιοθλίπτες για την είσοδο και έξοδο
των καλωδίων.

Τιμή ανά τεμάχιο.

ΕΚΑΤΟ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 100,00

Α.Τ. 54
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.50.01

:
: Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Τοποθέτηση απλού ιστού σηματοδότησης από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου 4", μήκους
4,20μ. (χωρίς την προμήθειά του), ή αποξήλωση αντίστοιχου υπάρχοντος.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α) Η κατασκευή βάσεως (σε περίπτωση εγκατάστασης νέου απλού ιστού), με τον
ακόλουθο τρόπο:
- Με τον εγκιβωτισμό του ιστού (σε διαδοχικές στρώσεις) με σκυρόδεμα, ήτοι:
* Την διάνοιξη του κατάλληλου ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως.
* Την τοποθέτηση του ιστού στο όρυγμα, συμπεριλαμβανομένων των αγκυρώσεών του.
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* Την κατασκευή βάσης από σκυρόδεμα (σε διαδοχικές στρώσεις) για τον εγκιβωτισμό
του κλωβού αγκύρωσης του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια
λεπτομερειών της μελέτης (περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος C12/15)

- Εναλλακτικά, με την τοποθέτηση του ιστού εντός κενού, επιχωμένου εντός του
εδάφους σε κατακόρυφη θέση, σιμεντοσωλήνα ?40 cm, βάθους 1,00 m, και την εν
συνεχεία πάκτωσή του με άμμο μέχρι του άνω χείλους του σιμεντοσωλήνα, καθώς και
το σφράγισμα του σωλήνα με δακτύλιο από σκυρόδεμα, πάχους 10 cm. Περι-λαμβάνεται
και η διάνοιξη οπής ?10 cm στο τοίχωμα του σωλήνα για την διέλευση των καλωδίων
από το πλησιέστερο φρεάτιο προς το εσωτερικό του ιστού.

β) Η καθαίρεση της βάσης υφιστάμενου ιστού, προκειμένης της αποξήλωσής του, η
αποσύνδεση των καλωδίων του, η απελευθέρωση του ιστού από τα αγκύρια, η επούλωση
του λάκκου και των οπών  που θα δημιουργηθούν κατά την καθαίρεση της βάσης του
και η αποκατάσταση της επιφανείας τουυ εδάφους γύρω από τον ιστό στην προτέρα της
κατάσταση.

γ) Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του
της αναγκαίας οριολωρίδας με 21 ακροδέκτες, καθώς και η σύνδεση σε αυτή την
τελευταία των απαιτούμενων νέων καλωδίων διατομής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση
αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση των υπαρχόντων καλωδίων.

δ) Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η
διαμόρφωση σπειρωμάτων, σε όσες απ' αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο, σε
τρεις φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα
με τη μελέτη.

ε) Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της
Υπηρεσίας, καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.

Τιμή ανά ιστό σηματοδότησης (τεμ).

ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 60,00

Α.Τ. 55
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.50.02

:
: Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Τοποθέτηση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα (χωρίς την προμήθειά του), ή αποξήλωση
αντίστοιχου υπάρχοντος.

Στην τιμή μονάδας, εφόσον πρόκειται περί νέου ιστού, περιλαμβάνονται:
α) Η κατασκευή της εκ σκυροδέματος βάσεως, ήτοι:
- Η διάνοιξη του ορύγματος της βάσεως σε έδαφος πάσης φύσεως,
- Η κατασκευή της βάσης από σκυρόδεμα για τον εγκιβωτισμό του κλωβού αγκύρωσης
του ιστού στις διαστάσεις που προβλέπονται στα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης,
(περιλαμβάνεται η αξία του σκυροδέματος C12/15).

β) Η τοποθέτηση του ιστού επί των αγκυρίων της νέας βάσης. Σε περίπτωση
αποξήλωσης του υπάρχοντος ιστού περιλαμβάνεται και η χρήση γερανού. Οταν δεν
προβλέπεται η επανατοποθέτηση ιστού στην θέση αποξήλωσης περιλαμβάνεται και η
αποκοπή του εξέχοντος τμήματος των αγκυρίων πάκτωσης του καταργούμενου ιστού πάνω
από την επιφάνεια του πεζοδρομίου ή του ερείσματος της οδού.

γ) Σε περίπτωση νέου ιστού, η προμήθεια και τοποθέτηση στην θέση της θυρίδας του
ιστού οριολωρίδας των 21 ακροδεκτών, καθώς και η σύνδεση των απαιτούμενων νέων
καλωδίων διατομής 21x1,5 mm2 ή σε περίπτωση αποξήλωσης ενός ιστού η αποσύνδεση
των υπαρχόντων καλωδίων.

δ) Η διάνοιξη των καταλλήλων οπών που ενδεχόμενα απαιτούνται επιπροσθέτως και η
διαμόρφωση σπειρωμάτων, σε όσες απ' αυτές τις οπές απαιτείται με σπειροτόμο σε
τρεις φάσεις (3 διαδοχικά σπειρώματα) για την τοποθέτηση των σηματοδοτών σύμφωνα
με τη μελέτη.

ε) Οι μεταφορές επί τόπου των νέων ιστών ή των αποξηλωθέντων στις αποθήκες της
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Υπηρεσίας, καθώς και η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων.

Τιμή ανά ιστό σηματοδότησης (τεμ)

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 150,00

Α.Τ. 56
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.50.11

:
: Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Προμήθεια γαλβανισμένων χαλυβδίνων απλών ιστών σηματοδότησης, από σιδηροσωλήνα DN
0 4" (0 114 mm), πάχους τουλάχιστον 4,5 mm και μήκους 4,20 m κατασκευασμένων
σύμφωνα με το πρότυπο ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά με βάση το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, ηλεκτροστατικά βαμένων με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως
πολυεστερικής ρητίνης, TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού
υμένα 60 μm, στην απόχρωση που θα καθορισθεί από τον ΚτΕ.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- Η διαμόρφωση θυρίδας για την τοποθέτηση οριολωρίδας μικτονόμησης των καλωδίων

- Ανοιγμα στο κάτω τμήμα για την διέλευση των καλωδίων

- Τάπα από ανοξείδωτο υλικό στην κορυφή του και επιθέματα (τακάκια) για την
ενίσχυση των θέσεων στήριξης των φωτ. σηματοδοτών, σύμφωνα με τις λεπτομέρειες
που προβλέπονται στο σχέδιο του πρότυπου ΦΣ 6/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ.

- Οι διατάξεις αγκύρωσης του ιστού, εφόσον προβλέπεται πάκτωσή του σε βάση από
σκυρόδεμα.

Τιμή ανά ιστό, έτοιμο προς τοποθέτηση, με τα εξαρτήματά του.

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 250,00

Α.Τ. 57
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.50.12

:
: Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101  100%

Προμήθεια γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών σηματοδότησης με βραχίονα,
κατασκευασμένων σύμφωνα με το πρότυπο ΦΣ 7/75 του τ.ΥΠΕΧΩΔΕ και κατά τα λοιπά
σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5, με τα παρακάτω κατασκευαστικά χαρακτηριστικά:

- Ηλεκτροστατική βαφή με χρώμα σκόνης (πούδρας) βάσεως πολυεστερικής ρητίνης,
TGIC free (χωρίς triglycidyl isocyanurate), πάχους ξηρού υμένα 60 μm, στην
απόχρωση που θα καθορισθεί από τον κύριο του έργου.

- Κορμός ιστού κολουροκωνικός με διατομή κανονικού εξαγώνου, Ο 225 mm στην βάση
και Ο 130 mm στην κορυφή, μήκους 4,0 m, πάχους 5 mm, συγκολλημένος σε πέλμα
διαστ. 500x500 mm από έλασμα πάχους 20 mm ενισχυμένο με 4 πτερύγια, με
προσαρμοσμένο στην κορυφή του ιστού σωλήνα Ο 4", μήκους 0,40 m.

- Βραχίονας κατασκευασμένος από σιδηροσωλήνα ονομ.διαμέτρου Ο 3" πάχους
τοιχώματος 4 mm, καμπύλος, με οριζόντια προβολή 4,40 m και κατακόρυφη (μαζί με
την χοάνη του) 2,25 m.

- Θυρίδα ιστού για την τοποθέτηση της οριολωρίδας του και επιθέματα (τακάκια) για
την στερέωση των σηματοδοτών.

- Κλωβός αγκύρωσης ιστού με 4 αγκύρια Μ24 x 1,00 m και 8 περικόχλια ιδίας
διαμέτρου (περιλαμβάνεται στην τιμή μονάδας).

Τιμή ανά ιστό, έτοιμο προς τοποθέτηση, με τα εξαρτήματά του.
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ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 520,00

Α.Τ. 58
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.50.30

:
: Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από

οδόστρωμα
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Β  100%

Πλήρης κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα,
χωρίς την προμήθεια και τοποθέτηση των σωλήνων διέλευσης των καλωδίων, σύμφωνα με
τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η ευθύγραμμη και συνεχής τομή του οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα, άοπλο ή
οπλισμένο σκυρόδεμα αποκλειστικά με χρήση ασφαλτοκόπτη.

β. Η καθαίρεση του αποκοπτόμενου τμήματος καθώς και η περαιτέρω εκσκαφή μέχρι
βάθους 0,40 m, με οποιοδήποτε μέσο και σε οποιοδήποτε έδαφος, η συλλογή των
προϊόντων καθαίρεσης και εκσκαφής και η αποκομιδή τους προς οριστική απόθεση σε
οποιαδήποτε απόσταση.

γ. Η πλήρωση με άμμο, ή άλλο κατάλληλο διαβαθμισμένο υλικό και η συμπύκνωση των
στρώσεων έδρασης και εγκιβωτισμού των σωληνώσεων.

δ.Η πλήρωση του ορύγματος με σκυρόδεμα C 12/15, μέχρι στάθμης -0,10 m υπό την
ερυθρά της οδού και στην συνέχεια η διάστρωση και συμπύκνωση θερμού
ασφαλτοσκυροδέματος για την πλήρη αποκατάσταση της τομής (με την σχετική
ασφαλτική προεπάλειψη).

Στην τιμή περιλαμβάνονται ανηγμένες οι τυχόν δυσχέρειες που θα ανακύψουν από
υπάρχοντα υπόγεια δίκτυα ΟΚΩ.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο πλήρως κατασκευασμένης διάβασης (χωρίς τις σωληνώσεις).

ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 30,00

Α.Τ. 59
Άρθρο ΝΑΗΛΜ 60.20.75.01

:
: Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 104  100%

Προμήθεια και τοποθέτηση επάνω σε ιστό και σύνδεση κομβίου πεζών, σύμφωνα με τη
τεχνική προδιαγραφή ΦΣ-29, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτουμένων εργασιών και
μικροϋλικών και της πληροφοριακής πινακίδας χρήσης του κομβίου.

Τιμή ανά τεμάχιο.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 170,00

Α.Τ. 60
Άρθρο ΥΔΡ 022.40.2.1ΔΕΥΑ

:
: Διάνοιξη οπής σε φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269.Α  100%

Διάνοιξη οπήςσε φρεάτιο από οπλισμένο σκυροδέμα, με ή χωρίς επίχρισμα, σε
οποιοδήποτε ύψος και θέση του φρεατίου. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως
απαιτούμενα ικριώματα, η εργασία μόρφωσης των παρειών,  η συσσώρευση των αχρήστων
προϊόντων στις θέσεις φορτώσεως και η πλήρης αποκατασταση. Το παρόν άρθρο έχει
εφαρμογή στις περιπτώσεις οπών επιφανείας έως 0,50 m σε στοιχεία σκυροδέματος
οποιουδήποτε πάχους.
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λ1

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 130,00

Α.Τ. 61
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Α14

:
: Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος,

σε κάθε είδους έδαφος
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 1310  100%

Καθαρισμός και μόρφωση πρανών και πυθμένα υφιστάμενης τάφρου τριγωνικής διατομής
ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος, με διαστάσεις και κλίσεις που
καθορίζονται στη μελέτη, που θα εκτελεσθεί με μηχανικά μέσα ή/και εργαλεία
χειρός, μετά της μεταφοράς των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
- η δαπάνη προσέγγισης και χρήσης μηχανικών μέσων,

- η δαπάνη της εργασίας καθαρισμού της τάφρου και μόρφωσης των πρανών και του
πυθμένα της ή του ερείσματος,

- η δαπάνη φορτοεκφορτώσεων, σταλίας εξοπλισμού και μεταφοράς των παραγομένων
προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή και στις τάφρους τραπεζοειδούς διατομής με πλάτος
πυθμένα έως 0,30 m.

Τιμή ανά μέτρο μήκους.

ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,60

Α.Τ. 62
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Δ01

:
: Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2269Α  100%

Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε
πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα
προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από
φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων
καθαίρεσης, τιμολογούνται ως "Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες".

Τιμή ανά τρέχον μέτρο τομής οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,90

Α.Τ. 63
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\1.05

:
: Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των

πεζών.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6301  100%

Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή
χανδάκων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί
τόπου κατασκευαζόμενων ή  προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και
πλευρικό κιγκλίδωμα ασφαλείας.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
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- η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις
θέσεις των ορυγμάτων
- η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών
- η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής στο έργο των διαβαθρών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών

Τιμή ανά μήνα ή κλάσμα αυτού, παραμονής στο έργο στοιχείου διαβάθρας επιφανείας
ενός τετραγωνικού μέτρου.

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 64
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\2.02

:
: Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου

σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6072  100%

Φορτοεκφόρτωση  βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου
σκυροδέματος, με την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στην περίπτωση που η φορτοεκφόρτωση γίνεται
ανεξάρτητα από τις εκσκαφές ή τις καθαιρέσεις κατασκευών από σκυρόδεμα στο
πλαίσιο της εργολαβίας και υπό την προϋπόθεση ότι  αυτό προβλέπεται από την
μελέτη του έργου.

Επιμέτρηση σε κυβικά μέτρα (m3) όγκου ορύγματος, συμπυκνωμένου επιχώματος, ή
καθαιρεθείσας κατασκευής (κατά περίπτωση).

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,92

Α.Τ. 65
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\3.01.02

:
: 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: ΥΔΡ 6054  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 φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης
ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,32
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Α.Τ. 66
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\3.03.02

:
: Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε

εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε
οποιαδήποτε απόσταση
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6055  100%

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών και αποστραγγιστικών δικτύων, σε εδάφη
βραχώδη, οποιουδήποτε πλάτους πυθμένα και βάθους, με χρήση υδραυλικής σφύρας ή
αερόσφυρας (χωρίς  χρήση εκρηκτικών), με την κοπή και εκρίζωση υπαρχόντων
δένδρων περιμέτρου μέχρι 50cm 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. Οταν 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).

ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 19,82

Α.Τ. 67
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\3.10.02.01

:
: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με

πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1  100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

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

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

Oι εκσκαφές επιμετρώνται ανά ζώνη βάθους (έως 4,00 m, από 4,01 έως 6,00 m
κ.ο.κ.) και για κάθε ζώνη εφαρμόζεται η τιμή που καθορίζεται στο παρόν άρθρο,
αναλόγως του πλάτους του ορύγματος και της διαχείρισης των προϊόντων.
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Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου

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

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,82

Α.Τ. 68
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\3.10.04.01

:
: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με

πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων
εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6083.1  100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες
περιλαμβανομένων και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε
κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με
οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση) εν ξηρώ ή
με υπόγεια νερά (με στάθμη ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση), σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".

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

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

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

Επισημαίνεται ότι οι καθαιρέσεις στοιχείων από άοπλο ή οπλισμένο σκυρόδεμα στο
εύρος του ορύγματος επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου

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

 Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.
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ΕΞΙ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 6,22

Α.Τ. 69
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\3.11.02.01

:
: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος

πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1  100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου
Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό
επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

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

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων
από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

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

 Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 27,02
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Α.Τ. 70
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\3.11.04.01

:
: Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος

πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε
απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6084.1  100%

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους,
συμπεριλαμβανομένων και των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων
(cemented) κροκαλοπαγών σχηματισμών, σε κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος
κατάληψης οδικού άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού
(υδραυλικής σφύρας ή αεροσφυρών), χρήση διογκωτικών ηπίων εκρηκτικών (τύπου
Bristar ή ισοδυνάμων) ή/και περιορισμένη χρήση εκρηκτικών (με εφαρμογή μικρών
γομώσεων και χρήση λαμαρινών για την αποφυγή εκτίναξης θραυσμάτων), όταν αυτό
επιτρέπεται από τις αρμόδιες Αρχές, εν ξηρώ ή με υπόγεια νερά (με στάθμη
ηρεμούσα ή υποβιβαζόμενη με άντληση) σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων".
Η κοπή των ασφαλτικών στρώσεων ή των υπαρχουσών στρώσεων από σκυρόδεμα θα
γίνεται υποχρεωτικά με αρμοκόφτη.

Η χρήση αντλιών δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν  απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα  του ορύγματος στις
απαιτούμενες διατομές σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη
διάστρωση σκυροδέματος, η αναπέταση, ανάλογα  με τον τρόπο και τα μέσα
εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν απαραίτητα δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή
περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλάγιες μεταφορές (οριζόντιες ή κατακόρυφες).

Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις των παρειών που το μήκος τους δεν
υπερβαίνει τα 2,00 m συνολικά, ανά 20,0 m αξονικού μήκους ορύγματος. Οι ειδικές
αντιστηρίξεις επιμετρώνται ιδιαίτερα, σε ολόκληρη την επιφάνεια εφαρμογής τους,
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη μελέτη.

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

Επισημαίνεται ότι οι αποξηλώσεις ασφαλτικών ταπήτων και οι καθαιρέσεις στοιχείων
από άοπλο σκυρόδεμα στο εύρος του ορύγματος εντάσσονται στις εκσκαφές του
παρόντος άρθρου, ενώ οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα
επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου

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

 Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m.

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 22,02
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Α.Τ. 71
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\3.12

:
: Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6087  100%

Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα,
υποστηριζόμενα / αντιστηριζόμενα ή μη, ανά μέτρο μήκους συναντώμενου αγωγού
κατά μήκος του σκάμματος.

Νοείται δε αγωγός μέσα στο σκάμμα και ο παραμένων μέσα σ αυτό κατά το
μεγαλύτερο μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί
περιλαμβανόμενοι σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού
και διαμέτρου 1,00 m θεωρούνται ως ένας αγωγός. Εφόσον υπάρχουν έξω από τον
παραπάνω κύλινδρο άλλοι αγωγοί καταβάλλεται ακόμη μία φορά η τιμή αυτή.

Στο παρόν άρθρο δεν περιλαμβάνονται οι τυχόν απαιτούμενες εργασίες υποστήριξης,
αντιστήριξης ή υποθεμελίωσης του δικτύου. Οι εργασίες αυτές θα εκτελούνται,
κατά περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη ή/και τις οδηγίες των
αρμοδίων ΟΚΩ και θα επιμετρώνται σύμφωνα με τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) συναντώμενου αγωγού που προκαλεί δυσχέρεια εκσκαφής.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,00

Α.Τ. 72
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\4.04

:
: Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6807  100%

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών,
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση.
Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της
πλακόστρωσης.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
    = 0,10 m3 x S x 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.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,52

Α.Τ. 73
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\4.05

:
: Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6808  100%

Αποξήλωση κρασπέδων πεζοδρομίων με χρήση αεροσφυρών, με την φόρτωση επί
αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων κρασπέδων κατά την αποξήλωση.
Τα ακέραια κράσπεδα θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του
ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση του
πεζοδρομίου.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική
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παραδοχή ότι ανά τρέχον μέτρο αποξήλωσης κρασπέδων προκύπτουν 0,075 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
    = 0,075 m3 x S x 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.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,72

Α.Τ. 74
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\4.09

:
: Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων

δικτύων.
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β  100%

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι:

1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου,
συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου
πάχους 0,10 m
3. Ασφαλτική προεπάλειψη
4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ
σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική
συγκολλητική επάλειψη

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων
υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η
απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών,
καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός
του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες
θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου
έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος.

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 18,00

Α.Τ. 75
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\4.13

:
: Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6082.1  100%

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, σε οποιαδήποτε θέση του έργου και
στάθμη από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους
απαιτουμένων ικριωμάτων και αντιστηρίξεων για την εξασφάλιση παρακειμένων
κατασκευών, με την φόρτωση των προϊόντων καθαίρεσης και την μεταφορά τους σε
οποιαδήποτε απόσταση.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου καθαιρουμένης κατασκευής, με βάση
αναλυτική επιμέτρηση.

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 21,52
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Α.Τ. 76
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\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 (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,50

Α.Τ. 77
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\5.05.02

:
: Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό

αμμοχάλικο λατομείου Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068  100%

Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη
διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό
αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ
08-01-03-02 "Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό
όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε
στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου
του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του
πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που
αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της
πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).

 Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών
πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη.

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,75

Α.Τ. 78
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\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 :
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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).

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,75

Α.Τ. 79
Άρθρο ΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΑΔΡ

:
: Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών

Σχετικό : ΝΑΥΔΡ 6068.ΒΣΧ

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6068  100%

Προσαύξηση της τιμής μονάδας αδρανών υλικών λατομείου  λόγω ειδικών συνθηκών
(θαλασσίων μεταφορών κλπ) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ .
 Τιμή ανά κυβικό μέτρο m3

ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,00

Α.Τ. 80
Άρθρο ΝΑΛΙΜ 4.08.01

:
: Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου

ατομικού βάρους 200 - 1500 kg
Κωδικός αναθεώρησης: ΛΙΜ 2310  100%

Κατασκευή θωράκισης εξωτερικών λιμενικών έργων, σε οποιοδήποτε βάθος θάλασσας ή
ύψος άνω αυτής, από φυσικούς λίθους προελεύσεως λατομείου, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
13383-1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 09-06-01-00 "Θωρακίσεις Πρανών
Λιμενικών Έργων και Έργων προστασίας ακτών".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια των φυσικών ογκολίθων, η
φορτοεκφόρτωση και η χερσαία και θαλάσσια μεταφορά τους ανεξαρτήτως
αποστάσεως, η βύθιση, η διάστρωση και η τακτοποίηση και διαμόρφωση της
κεκλιμένης παρειάς με την βοήθεια δύτη.

 Με φυσικούς ογκόλιθους ατομικού βάρους 200 - 1500 kg.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3), μετρούμενο με αρχικές και τελικές διατομές.

ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 17,75

Α.Τ. 81
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\6.01.02.02

:
: Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα

ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 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
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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 ηλεκτροκίνητα.
 Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW.

ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 5,40

Α.Τ. 82
Άρθρο ΝΑΟΙΚ Β\38.02

:
: Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3811  100%

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικώς δεν απαιτούν ικριώματα για την
διαμόρφωσή τους (π.χ. φρεατίων, επιστέψεων τοίχων, βαθμίδων, περιζωμάτων
εμβαδού μέχρι 0,30 m2 κλπ), σε οποιαδήποτε στάθμη υπό ή υπέρ το έδαφος, σύμφωνα
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-04-00-00 "Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα
(τύποι)".

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η φθορά και απομείωση των χρησιμοποιουμένων
υλικών, η εργασία ανέγερσης-συναρμολόγησης και η εργασία αποξήλωσης του
καλουπιού και απομάκρυνσης όλων των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την
διαμόρφωσή του.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) αναπτύγματος επιφανείας.

ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 20,00

Α.Τ. 83
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\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
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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
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.

ΟΚΤΩ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 8,00

Α.Τ. 84
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01

:
: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6323  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.
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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 C8/10.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 65,00

Α.Τ. 85
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

:
: Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από

σκυρόδεμα C12/15
Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2531  100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς
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- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

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

ΟΓΔΟΝΤΑ ΔΥΟ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 82,00

Α.Τ. 86
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

:
: Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2532  100%

Κατασκευές τεχνικών έργων κάθε είδους και οποιουδήποτε ανοίγματος και ύψους από
σκυρόδεμα που παρασκευάζεται σε μόνιμο ή εργοταξιακό συγκρότημα παραγωγής, με
θραυστά αδρανή λατομείου κατάλληλης κοκκομέτρησης και διαστάσεων μέγιστου κόκκου,
τσιμέντο κατάλληλης κατηγορίας, αντοχής και ποσότητας, ως και τα τυχόν αναγκαία
ρευστοποιητικά, υπερρευστοποιητικά, αερακτικά, σταθεροποιητικά κλπ. πρόσμικτα.

Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών
παρασκευής εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση
σκυροδέτησης ετοίμου σκυροδέματος,

- η προσκόμιση, τοποθέτηση, χρήση και απομάκρυνση μετά το τέλος των εργασιών των
πάσης φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων
ή στρεβλών επιφανειών), καθώς και ειδικών συστημάτων και εξοπλισμού που
απαιτούνται κατά περίπτωση (συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης,
αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ),

- τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά,
άντληση, ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος

- η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και
προβολοδόμηση καθώς

- η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή
άλλης μορφής κενών,

- η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών

- η συντήρηση του σκυροδέματος με οποιοδήποτε μέσο (λινάτσες, χημικά υγρά κ.λ.π.)
μέχρι τη σκλήρυνσή του

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:
- οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος,

- οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών
εγκαταστάσεων και των πάσης φύσεως ικριωμάτων (πλην των μελετών που αφορούν στις
μεθόδους προβολοδόμησης, προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών),

- η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων,

- οι δαπάνες δημιουργίας ανοιγμάτων στα ικριώματα κατά τη σκυροδέτηση φορέα
γεφυρών διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας

- η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή,
χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν τον προβλεπόμενο από την μελέτη τύπο του
επιφανειακού τελειώματος, βάσει του οποίου θα γίνεται η αποδοχή ή η απόρριψη της
κατασκευής, που εκτελέσθηκε (προσαρμογή κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών,
προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

Η επιμέτρηση του σκυροδέματος θα γίνεται για κάθε κατηγορία κατασκευών σε
πραγματικούς όγκους, σύμφωνα με τη μελέτη, μη αφαιρουμένων των οπλισμών, των
σωλήνων προεντάσεως (σε περίπτωση προεντεταμένου σκυροδέματος) ή των κενών
διέλευσης αγωγών, των γραμμικών σκοτιών διατομής μέχρι 10 cm2 και των
επιφανειακών εσοχών βάθους μέχρι 5 cm, αφαιρουμένων όμως των κενών που
διαμορφώνονται με σκοπό τη μείωση του όγκου του σκυροδέματος.
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Η επιμέτρηση του σκυροδέματος που διαστρώνεται χωρίς τη χρήση ξυλοτύπων, θα
γίνεται με βάση τις διαστάσεις των σχεδίων της μελέτης, χωρίς να επιμετράται ο
τυχόν επιπλέον όγκος που διαστρώθηκε λόγω έλλειψης ξυλοτύπων.

Όπου στα άρθρα του σκυροδέματος αναφέρεται το ύψος από το έδαφος, νοείται το ύψος
του κάτω πέλματος του φορέα από τη φυσική επιφάνεια του εδάφους και όχι την τυχόν
διαμορφούμενη μετά από εκσκαφή.

Οι τιμές των κατασκευών από σκυρόδεμα του παρόντος Τιμολογίου είναι γενικής
εφαρμογής και δεν εξαρτώνται από το μέγεθος αυτών, την ολοκλήρωσή τους σε μία ή
περισσότερες φάσεις (τμηματική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισμούς και
δυσχέρειες (εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής,
στενότητα χώρου, προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του
σκυροδέματος, σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ).

Οι εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες ΕΤΕΠ, στο μέτρο που εκάστη
αφορά τον κάθε τύπο κατασκευής:

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέματος
01-01-04-00: Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-03-00-00: Ικριώματα
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση
επιχρισμάτων

Κατασκευή καλυμμάτων, πυθμένα και τοιχωμάτων φρεατίων, καναλιών αποστράγγισης και
ορθογωνικών τάφρων με σκυρόδεμα C16/20 άοπλο ή και οπλισμένο.

Στο άρθρο αυτό υπάγονται και οι επενδύσεις πρανών στις περιοχές των ακροβάθρων
γεφυρών, οι οποίες κατασκευάζονται είτε με επί τόπου σκυροδέτηση και διαμόρφωση
της εμφανούς επιφάνειας σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, είτε με
προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα.

Στην περίπτωση επένδυσης πρανών με προκατασκευασμένα στοιχεία, η επιμέτρηση θα
γίνεται με βάση την επιφάνεια αυτών και το πάχος τους, προσαυξημένο κατά 0,10 m.
Η προσαύξηση αυτή του πάχους καλύπτει πλήρως τις πρόσθετες εργασίες δόμησης,
έδρασης και στερέωσης των προχύτων στοιχείων (αξία υλικών, εργασία, χρήση
μηχανημάτων, κατασκευή και αποξήλωση ικριωμάτων κλπ) σύμφωνα με την εγκεκριμένη
μελέτη, οι οποίες εκ του λόγου αυτού δεν επιμετρώνται ιδιαίτερα.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 115,00

Α.Τ. 87
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06

:
: Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος

Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30
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
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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 C25/30.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις

ΕΝΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 90,00
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Α.Τ. 88
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\9.23.04

:
: Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα.

Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6320.1  100%

Οι απαιτήσεις ενσωμάτωσης προσμίκτων και προσθέτων (admixtures - additions) στο
σκυρόδεμα των διαφόρων κατασκευών καθορίζονται από την μελέτη του έργου, οι δε
αναλογίες ανάμιξής τους αποτελούν αντικείμενο των αντιστοίχων μελετών
συνθέσεως.

Διακρίνονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσμίκτων/προσθέτων:

- επιβραδυντές πήξεως σκυροδέματος (set retarding), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- επιταχυντές σκλήρυνσης (hardening accelerating), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ρευστοποιητές (plasticizers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο (water reducers), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
934-2
- πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας, (water resisting, waterproofing) κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2
- αερακτικά (air entraining), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2
- ίνες πολυπροπυλενίου σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-2
- χαλύβδινες ίνες σκυροδεμάτων, κατά ΕΛΟΤ EN 14889-1

Ολα τα ανωτέρω προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Από τα υλικά αυτά, όσα συντελούν στην επίτευξη του απαιτουμένου εργασίμου ή
κάθισης του σκυροδέματος (ρευστοποιητές κλπ) θεωρούνται ανηγμένα στην δαπάνη
του ετοίμου σκυροδέματος (εργοστασιακού ή εργοταξιακού)  και δεν επιμετρώνται
ιδιαιτέρως προς πληρωμή.

Οι τιμές του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται γενικώς και ανεξαρτήτως των επί μέρους
χαρακτηριστικών εκάστου των ως άνω υλικών.

 Στεγανοποιητικά μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας)κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 934-2.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο προσθέτων/προσμίκτων (kg), με βάση τις αναλογίες ανάμιξης
που καθορίζονται στις εγκεκριμένες μελέτες συνθέσεως και τις αποδεκτές
ποσότητες διαστρωθέντος σκυροδέματος.

ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,50

Α.Τ. 89
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\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
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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    |        |       |         |          |  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.

ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 0,95
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Α.Τ. 90
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.14.03

:
: Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από

σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο
εσωτ.διαμέτρου 1,80 m
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327  100%

Κυκλικά φρεάτια επίσκεψης ή συμβολής αγωγών ακαθάρτων εντός κατοικημένης
περιοχής, οποιουδήποτε συνολικού ύψους (από την στάθμη ροής μέχρι το κατάστρωμα
της οδού ή την στάθμη του εδάφους), αποτελούμενου από προκατασκευασμένους
δακτυλίους κλπ στοιχεία από σκυρόδεμα, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, με
σήμανση CE, πλήρως εγκατεστημένα.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η χάραξη με ασφαλτοκόπτη του περιγράμματος της απαιτούμενης εκσκαφής και η
διάνοιξη του ορύγματος σε έδαφος πάσης φύσεως με τις τυχόν απαιτούμενες
αντλήσεις και αντιστηρίξεις
- Η φόρτωση και μεταφορά προς απόθεση των προϊόντων εκσκαγών σε οποιαδήποτε
απόσταση
- Η κοιτόστρωση από σκυρόδεμα C8/10
- Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των στοιχείων του φρεατίου (δακτύλιοι,
πλάκα στέψης, στοιχείο λαιμού, κάλυμμα κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 124, βαθμίδες, ελαστικοί
δακτύλιοι στεγάνωσης κλπ) και η συναρμολόγησή του σύμφωνα με τις οδηγίες του
προμηθευτή
- Η σύνδεση των αγωγών αφίξεως και αναχωρήσεως
- Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου του ορύγματος με διαβαθμισμένο θραυστό
υλικό λατομείου συμπυκνωμένο κατά στρώσεις ή υλικό ελεγχόμενης χαμηλής αντοχής
(ΥΕΧΑ)
- Η αποκατάσταση του οδοστρώματος στην προτέρα του κατάσταση (ανακατασκευή γύρω
από το όρυγμα των στρώσεων οδοστρωσίας και ασφαλτικών που αποξηλώθηκαν για την
εκσκαφή)

 Φρεάτιο εσωτ. διαμέτρου 1,80 m.

Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ)

ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2.000,00

Α.Τ. 91
Άρθρο ΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΣΚΥΡ

:
: Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών

Σχετικό : ΝΑΥΔΡ 9.10.05

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 3221  100%

Προσάυξηση της τιμής μονάδας σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών (θαλάσσίων
μεταφορών κ.λ.π.) σύμφωνα με την εγκύκλιο 33 του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)

ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 22,00

Α.Τ. 92
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β33

:
: Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6402  100%

Κατασκευή επιχρίσματος πατητού πάχους 1,5 cm με τσιμεντοκονίαμα των 650 kg και
900 kg τσιμέντου CEM I (κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1), σε εξωτερικές επιφάνειες θολωτών
οχετών ή και άλλων έργων σύμφωνα με τη μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-05-01-04 "Θωράκιση
επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- η προμήθεια όλων των υλικών (άμμου, τσιμέντου κλπ.),
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- η παρασκευή του κονιάματος και η εργασία επίχρισης σε τρεις στρώσεις, από τις
οποίες οι δύο πρώτες (πεταχτή και στρωτή) αναλογίας 650 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς
άμμου και η τρίτη πατητή αναλογίας 900 kg τσιμέντου ανά m3 ξηράς άμμου

- η επίπαση με τσιμέντο για την επίτευξη λείας επίπεδης ή καμπύλης επιφάνειας

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 7,70

Α.Τ. 93
Άρθρο ΝΑΟΔΟ Β\Β36

:
: Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2411  100%

Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε
οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής
διασποράς (black bitumen paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση
συρματόβουρτσας ή πεπιεσμένου αέρα,

- η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε
αναλογία 1:1 ή με χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10
-0,15 lt/m2,

- η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων

- η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση
τουλάχιστον 0,15 lt/m2.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,60

Α.Τ. 94
Άρθρο ΥΔΡ 016.18.01Ν

:
: Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε

υλικό, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων.
Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm
Κωδικοί αναθεώρησης: ΟΙΚ 6611.1  30%

ΟΙΚ 6622.1  70%

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης από οποιοδήποτε υλικό, κατ' επέκταση υφισταμένου, με
ή χωρίς χρήση ταύ, αφού έχει προηγηθεί η απομόνωση του τερματικού κλάδου του
υφισταμένου αγωγού από το δίκτυο.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απιτουμένων ειδικών τεμαχίων για την
συναρμογή του νέου με τον υφιστάμενο αγωγό (φλάντζες, συστολικά, γαλβανισμένοι
κοχλίες, ταυ κλπ)., ανάλογα με το υλικό κατασκευής του υφισταμένου και του νέου
αγωγού..
β. Η αποκοπή ή αφαίρεση της τάπας τερματισμού του υφιασταμένου αγωγού ή η πλύση
του (όταν δεν είναι ταπωμένος) και η άντληση των νερών με φορητή υδραντλία.
γ. Η τοποθέτηση και συναρμολόγηση των απαιτουμένων κατά περίπτωση ειδικών
τεμαχίων σύνδεσης των δύο αγωγών

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού

 λ1
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 130,00

Α.Τ. 95
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\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.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,80

Α.Τ. 96
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\11.02.04

:
: Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό

χυτοσίδηρο
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6752  100%

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, με το αντίστοιχο πλαίσιο έδρασης, πλήρως
τοποθετημένες, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου της εσχάρας και του πλαισίου
έδρασης αυτής, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης της εσχάρας με χρήση
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με τσιμεντοκονία, μη
συρρικνούμενο κονίαμα ή εποξειδικά κονιάματα.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή, τόσο επί νέων όσο και επί υφιασταμένων κατασκευών
(αντικατάσταση εσχαρών).

Επιμέτρηση για τις μεν τυποποιημένες εσχάρες βιομηχανικής προέλευσης με βάση
τους πίνακες  βαρών του κατασκευαστή, για τις δε ηλεκτροσυγκολλητές εσχάρες νε
βάση αναλυτικούς υπολογισμούς των ράβδων και λοιπών διατομών μορφοχάλυβα που
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. Σε καμμία περίπτωση δεν γίνεται
αποδεκτή επιμέτρηση με ζύγιση.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο.

 Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη,
ductile iron), της προβλεπόμενης από την μελέτη φέρουσας ικανότητας  D κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 124, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-07-01-04  "Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό
χυτοσίδηρο".

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) εσχάρας και αντιστοίχου πλαισίου έδρασης.

ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 2,80
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Α.Τ. 97
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\11.05.01

:
: Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή

προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς
μηχανουργική επεξεργασία
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6751  100%

Κατασκευή στοιχείων από δομικό χάλυβα, από τυποποιημένες ή μή διατομές και
χαλυβδόφυλλα διαφόρων παχών, ποιότητας S235J κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10025.

Περιλαμβάνεται η προμήθεια του χάλυβα, των αναλωσίμων συγκόλλησης και κοπής, των
εξαρτημάτων σύνδεσης στερέωσης κλπ (κοχλίες κλπ), η επεξεργασία, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην μελέτη, σε μόνιμη εγκατάσταση μεταλλικών κατασκευών ή/και εν
μέρει επί τόπου του έργου, η προσυναρμολόγηση των στοιχείων και η φόρτωση και
μεταφορά τους επί τόπου του έργου προς οριστική συναρμολόγηση/τοποθέτηση (η
οποία τιμολογείται ιδιαίτερα, σύμφωνα με το άρθρο ΥΔΡ 11.09).

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή:

(α) στις φέρουσες και μή κατασκευές από δομικό χάλυβα, των υδραυλικών και
λοιπών έργων, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη.

(β) στην κατασκευή θυροφραγμάτων, συσκευών ρυθμίσεως ροής ανοικτών διωρύγων
(τύπου AVIS, AVIO, AMIL κλπ), δοκών εμφράξεως ανοιγμάτων και εσχαρών
παρακράτησης φερτών/επιπλεόντων (trash racks), βάσει εγκεκριμένων σχεδίων.

Επισημαίνεται ότι η δαπάνη σχεδιασμού των κατασκευών της ως άνω παραγράφου (β),
καθώς και τα τυχόν δικαιώματα επί σχετικών ευρεσιτεχνιών, δεν περιλαμβάνονται
στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου.

Αναλόγως του απαιτούμενου βαθμού επεξεργασίας των μορφοχαλύβων και της
προβλεπόμενης αντισκωριακής προστασίας και βαφής έχουν εφαρμογή τα ακόλουθα
επιμέρους άρθρα.

 Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία.

 Το άρθρο έχει εφαρμογή στις συγκολλητές κατασκευές, που απαιτούν μόνον κοπή και
συγκόλληση των μορφοχαλύβων.

 Σε περίπτωση χρησιμοποίησης χάλυβα ποιότητος S355J η τιμή προσαυξάνεται κατά
0,20 E/kg

 .

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) πλήρως αποπερατωμένης κατασκευής, βάσει ζυγολογίου ή
αναλυτικών υπολογισμών του βάρους.

ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 1,60

Α.Τ. 98
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\11.11

:
: Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6810  100%

Κατασκευή κιγκλιδώματος υδραυλικών έργων από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες με
ραφή και σπείρωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη
ετικέττα), ονομαστικής διαμέτρου DN 40 mm (σπείρωμα, thread size = 1 ½ ’’, dεξ
= 48,3 mm, πάχος τοιχώματος 2,9 mm), και αντίστοιχα γαλβανισμένα κοχλιωτά
ειδικά τεμάχια (γωνιές, σταυρούς και ταυ), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών
της μελέτης.
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Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των σωλήνων
(δύο οριζόντιοι σωλήνες και ορθοστάτες), των ειδικών τεμαχίων σύνδεσης και των
κοχλιωτών πελματων έδρασης (με προανοιγμένες οπές για την διέλευση των αγκυρίων
στερέωσης), η κοπή των σωλήνων στα απαιτούμενα μήκη, η διάνοιξη σπειρωμάτων, η
συναρμολόγηση του κιγκλιδώματος και η στερέωσή του επί κατασκευών από σκυρόδεμα
με χρήση τυποποιημένων βυσμάτων διαστελλομένης κεφαλής (διάνοιξη οπών στο
σκυρόδεμα, προμήθεια και εφαρμογή των βυσμάτων).

Περιλαμβάνεται επίσης η βαφή του κιγκλιδώματος (εφαρμογή ασταριού καταλλήλου για
γαλβανισμένες επιφάνειες, π.χ. wash primer και δύο στρώσεων βαφής βάσεως
αλκυδικής σιλικόνης).

Τιμή ανά μέτρο μήκους (μμ) πλήρως εφκατεστημένου και βαμμένου κιγκλιδώματος.

ΕΞΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 60,00

Α.Τ. 99
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\12.10.02

:
: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 125 mm

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

ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 4,10
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Α.Τ. 100
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\12.10.04

:
: Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί

αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2  100%

Αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο PVC-Uσυμπαγούς
τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1401?1, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-02-02
"Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U".

Οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την
εξωτερική διάμετρο), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension
Ratio: λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το πάχος του τοιχώματος)
και τον δείκτη δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή τόσο για σωλήνες με απόληξη τύπου καμπάνας με
ελαστικό δακτύλιο στεγανοποίησης (κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 681.1), όσο και για σωλήνες με
ευθύγραμμα άκρα που συνδέονται με συγκολλούμενο δακτύλιο (μούφα).

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές  των σωλήνων και των δακτυλίων στεγάνωσης ή συγκόλλησης (και της
απαιτούμενης προς τούτο κόλλας).
β. Η διάθεση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για τον χειρισμό και την
σύνδεση των σωλήνων.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, οι συνδέσεις των σωλήνων
μεταξύ τους, οι συνδέσεις του αγωγού με τα φρεάτια του δικτύου, καθώς και η
δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα.

Δεν συμπεριλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του
τιμολογίου:

- Οι στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμού των σωλήνων και η επανεπίχωση του
ορύγματος, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη
- Τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης των παροχών στο δίκτυο ακαθάρτων (σαμάρια με μούφα)
- Τα ειδικά τεμάχια του αγωγού (γωνίες, ταύ, πώματα κλπ) από PVC ή χυτοσίδηρο

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

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

ΕΝΝΕΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 9,00

Α.Τ. 101
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\12.12.01.01

:
: Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε

αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41
Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6712.1  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων
σωληνώσεων κατασκευασμένων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
με μηχανική σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου.
Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1 και τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης.

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

 Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών
ακαθάρτων με το δίκτυο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο
τοίχωμα του αγωγού με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιμασία της
επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώμα ονομαστικής διαμέτρου
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160 mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων

 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 200/125 mm.

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

ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 29,40

Α.Τ. 102
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\12.12.01.05

:
: Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε

αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41
Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm.
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6712.5  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων
σωληνώσεων κατασκευασμένων από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-U),
με μηχανική σύνδεση ή με συγκόλληση, αναλόγως του τύπου του ειδικού τεμαχίου.
Συμπεριλαμβάνονται οι αντίστοιχοι ελαστικοί δακτύλιοι στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1 και τα απαιτούμενα υλικά συγκόλλησης.

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

 Τυποποιημένα συγκολλητά σαμάρια με μούφα από PVC για την σύνδεση αγωγών
ακαθάρτων με το δίκτυο. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η διάνοιξη οπής στο
τοίχωμα του αγωγού με χρήση διατρητικής συσκευής σωληνώσεων, η προετοιμασία της
επιφανείας του αγωγού για την συγκόλληση, καθώς και πώμα ονομαστικής διαμέτρου
160 mm, για την περίπτωση αναμονών συνδέσεων

 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm.

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

ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 47,30

Α.Τ. 103
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\12.14.01.47

:
: Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE
100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα,
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16 atm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1  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
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τιμή SDR

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που
καθορίζονται στο Πρότυπο.

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους,
μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως.

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές
έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα.

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer)
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες
μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών
τεμαχίων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα.
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των
ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt
welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα
σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές.
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου
σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή.

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από
πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά
πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης
δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο
εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών
άρθρων.

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου,
ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής:

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη
αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.

 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm.

ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 13,70

Α.Τ. 104
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\12.30.01.24

:
: Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/ID 600 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7  100%

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής
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τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία
δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων
δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών
στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση
και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική
διάμετρο (DN/ID)

 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 74,00

Α.Τ. 105
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\690

:
: Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/OD 800 mm (Εσωτερική διάμετρος 690 mm)
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7  100%

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής
τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία
δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων
δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών
στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση
και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική
διάμετρο (DN/ΟD)

 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 800 mm (εσωτερική διάμετρος τουλάχιστον 690mm)

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 170,00
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Α.Τ. 106
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\12.30.01.25

:
: Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες

δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου
σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/ID 800 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.7  100%

Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, δακτυλιοειδούς ακαμψίας SN κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969.

Οι σωλήνες προσδιορίζονται αφ ενός μεν με βάση την δακτυλιοειδή ακαμψία (ring
stiffness), κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9969, η οποία μετράται σε kN/m2 διατομής
τοιχώματος αγωγού (χαρακτηριστικό μέγεθος SN = ring stiffness class = κατηγορία
δακτυλιοειδούς ακαμψίας) και αφ ετέρου με βάση την ονομαστική διάμετρο DN.
Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 13746-1, ως ονομαστική διάμετρος λαμβάνεται είτε
η εξωτερική (DN/OD, outer diameter) ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter).

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων και των αντιστοίχων
δακτυλίων στεγάνωσης και μουφών, η μεταφορά τους επί τόπου, ο καταβιβασμός στο
όρυγμα, η ευθυγράμμιση, η σύνδεση και η εκτέλεση των προβλεπομένων δοκιμών
στεγανότητας.

Η εκσκαφή του ορύγματος τοποθέτησης, ο εγκιβωτισμός των σωλήνων, η επανεπίχωση
και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ειδικά τεμάχια επιμετρώνται ιδιαιτέρως με βάση τα
οικεία άρθρα του τιμολογίου.

 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική
διάμετρο (DN/ID)

 Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm

Τιμή ανά αξονικό μέτρο (m) πλήρως κατασκευασμένης σωλήνωσης κατά τα ανωτέρω.

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 150,00

Α.Τ. 107
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\13.03.03.03

:
: Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm

Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1  100%

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής
δικλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ
08-06-07-02 "Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι
κοχλίες στερέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.

Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό

 Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 250,00
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Α.Τ. 108
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.01.01

:
: Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων από

τσιμεντοσωλήνα ή φρεάτιο επίσκεψης
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6744  100%

Σύνδεση του αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με υφιστάμενο ή κατασκευαζόμενο
δίκτυο ομβρίων από προκατασκευασμένους οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες (ανεξαρτήτως
διατομής αγωγού δικτύου).
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
1)η διάνοιξη οπής στον τσιμεντοσωλήνα με φορητή συσκευή διάτρησης σωλήνων
(απαγορεύεται η διάτρηση με κρουστικά εργαλεία που είναι δυνατόν να προκαλέσουν
φθορές στο τοίχωμα του τσιμεντοσωλήνα),η κοπή και η τοποθέτηση σωλήνα HDPE
διατομής Φ350OD και η αρμολόγηση με τσιμεντοκονίαμα ή εποξειδικό κονίαμα ή άλλο
υλικό ώστε η σύνδεση να έιναι πλήρως στεγανή. Η σύνδεση θα πραγματοποιείται στην
άντυγα του τσιμεντοσωλήνα με ειδικό τεμάχιο τύπου μούφας και ποτέ στα πλάγια
αυτού.
2) Η εκσκαφή, η επίχωση με θραυστό αμμοχάλικο και η αποκατάσταση του σκάμματος
σύμφωνα με την τυπική διατομή της μελέτης για αγωγούς HDPE
3)η προμήθεια και τοποθέτηση σωλήνα HDPE κατηγορίας SN8 διατομής Φ350OD με τα
ειδικά τεμάχια που απαιτούνται για μήκος από το φρεάτιο υδροσυλλογής έως την
σύνδεση με το δίκτυο ομβρίων ή το φρεάτιο επίσκεψης σύμφωνα με τα σχέδια της
μελέτης
Για μία σύνδεση πλήρως περαιωμένη όπως παραπάνω συμπεριλαμβανομένων όλων των
απαραιτήτων εργασιών και υλικών.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ).

ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 120,00

Α.Τ. 109
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.04

:
: Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ.

διαμέτρου D160 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.1  100%

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων ή ανακατασκευή υπάρχουσας με
σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-02-02 "Δίκτυα
αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η εκσκαφή του απαιτουμένου ορύγματος με οποιοδήποτε μέσον, μέχρι την στάθμη του
υπάρχοντος αγωγού σύνδεσης ή την στάθμη του προβλεπομένου νέου.
- Η προμήθεια και προσκόμιση των απαιτουμένων υλικών για την νέα σύνδεση (σωλήνες
PVC/41, ειδικά τεμάχια, άμμος εγκιβωτισμού κλπ)
- Η αποξήλωση του υπάρχοντος αγωγού (αν απαιτείται) και η σύνδεση νέου στην
υπάρχουσα αναμονή του δικτύου (τύπου σαμαριού-μούφας)
- Η κατασκευή του νέου αγωγού σύνδεσης, ο εγκιβωτισμός του με άμμο και η
επανεπίχωση του ορύγματος
- Η φόρτωση και μεταφορά των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής και η μεταφορά τους
προς απόθεση σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η κατασκευή αναμονής σύνδεσης (αν απαιτείται) και η αποκατάσταση του
οδοστρώματος και του πεζοδρομίου τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ).

ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 15,00
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Α.Τ. 110
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.07.01

:
: Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του

καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.
Κωδικοί αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327  50%

ΥΔΡ 6301  50%

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής, που έχουν υποστεί βύθιση λόγω
καθίζησης του φρεατίου υδροσυλλογής, με την στάθμη και επίκλιση  του
καταστρωματος της οδού.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- Η αφαίρεση της εσχάρας και η αποξήλωση του πλαισίου έδρασής της
- Η αποξήλωση σαθρών ή θραυσμένων σκυροδεμάτων του τοιχώματος του φρεατίου υπό το
πλαίσιο έδρασης
- Η κατασκευή ξυλοτύπου για την σκυροδέτηση της απαιτούμενης προσθήκης επί των
τοιχίων του φρεατίου για την εξασφάλιση της προσαρμογής με την στάθμη της οδού.
- Η επάλειψη της τελικής επιφανείας του παλαιού σκυροδέματος με εποξειδική
συγκολλητική ρητίνη για την εξασφάλιση ισχυρής πρόσφυσης με το νέο σκυρόδεμα.
- Η προσωρινή στερέωση του πλαισίου έδρασης στην προβλεπόμενη στάθμη με χρήση
ανθεκτικών υποθεμάτων και η διάστρωση και συμπύκνωση του νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20  η εργασία και τα υλικά για την καθαίρεση του σκυροδέματος
έδρασης της εσχάρας, ο καθαρισμός και η προετοιμασία της νέας επιφάνειας
έδρασης με εποξειδικές ρητίνες, το καλούπωμα και η έγχυση νέου σκυροδέματος
κατηγορίας C16/20
- Η αφαίρεση του ξυλοτύπου και η συγκλεντωση και αποκομισή των προϊόντων
αποξήλωσης και τυχόν αχρήστων υλικών.

Η αντικατάσταση των εσχαρών (λόγω φθοράς ή θράσεως) τιμολογείται ιδιαίτερα με
βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου.

Τιμή ανά εσχάρα φρεατίου που αποκαθίσταται, ως εξής:

 Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

ΟΓΔΟΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 80,00

Α.Τ. 111
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.13

:
: Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Επέμβαση για την αποκατάσταση διαρροής της σύνδεσης παροχής ύδρευσης από τον
αγωγό του δικτύου ή τον πολλαπλό διανομέα, μέχρι τον μετρητή

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτουμένου μήκους χαλκοσωλήνα ή
σωλήνα από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) , της αυτής διατομής με την επάρχουσα σωλήνωση
καθώς και των κρουνών που απαιτείται να αντικατασταθούν.
β. Η εκσκαφή αποκάλυψης του σωλήνα σύνδεσης (αποξήλωση πλακοστρώσεων, διάνοιξη
ορύγματος)
γ. Η τοποθέτηση νέου σωλήνα ή/και κρουνού, ανάλογα με την αιτία της διαρροής που
θα διαπιστωθεί και ο έλεγχος της σταγανότητας της νέας σύνδεσης.
δ. Η αποκατάσταση του πεζοδρομίου στην προτέρα του κατάσταση σύμφωνα με την ΕΤΕΠ
08-06-08-03 "Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων"
ε. Η φόρτωση και μεταφορά των των μπάζων σε οποιαδήποτε απόσταση και ο πλήρης
καθαρισμός του χώρου της επέμβασης.

Τιμή για κάθε μία διαρροή σε μία από τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις (τεμ)

ΤΡΙΑΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 30,00
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Α.Τ. 112
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.15.01

:
: Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός

λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο, ο οποίος έχει απομονωθεί τοπικά από το δίκτυο, με χρήση
ειδικού τεμαχίου(ταυ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η αποκάλυψη του υφισταμένου αγωγού και ο επιμελής εξωτερικός καθαρισμός του
στην θέση της νέας σύνδεσης (λιμάρισμα κλπ)
β. Η ακριβής χάραξη των ιχνών τομής του υπάρχοντος αγωγού με κατάλληλο εργαλεί
και η αποκοπή τού απαιτουμένου τμήματος για την τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου
σύνδεσης με χρήση κατάλληλου κοπτικού.
γ. Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής
από το απομονωθέν τμήμα του δικτύου.
δ. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου φλαντζωτού ταυ, φλαντζών άκρων αγωγού,
ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης, γαλβανισμένων κοχλιών στερέωσης κλπ
απαιτουμένων εξαρτημάτων και μικροϋλικών για την σύνδεση.
ε. Η εργασία σύνδεσης του ειδικού τεμαχίου, ο έλεγχος της στεγανότητας της
σύνδεσης (με άνοιγμα των βανών απομόνωσης του κλάδου του δικτύου και η
αποκατάσταση τυχόν διαρροών

Τιμή ανά πλήρη σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου
αγωγού, ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm.

ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 250,00

Α.Τ. 113
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.15.02

:
: Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός

λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ Για
διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 4  100%

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο, ο οποίος έχει απομονωθεί τοπικά από το δίκτυο, με χρήση
ειδικού τεμαχίου(ταυ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται :

α. Η αποκάλυψη του υφισταμένου αγωγού και ο επιμελής εξωτερικός καθαρισμός του
στην θέση της νέας σύνδεσης (λιμάρισμα κλπ)
β. Η ακριβής χάραξη των ιχνών τομής του υπάρχοντος αγωγού με κατάλληλο εργαλεί
και η αποκοπή τού απαιτουμένου τμήματος για την τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου
σύνδεσης με χρήση κατάλληλου κοπτικού.
γ. Η άντληση των υδάτων από το όρυγμα με φορητή αντλία, μέχρι την παύση εκροής
από το απομονωθέν τμήμα του δικτύου.
δ. Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου φλαντζωτού ταυ, φλαντζών άκρων αγωγού,
ελαστικών παρεμβυσμάτων στεγάνωσης, γαλβανισμένων κοχλιών στερέωσης κλπ
απαιτουμένων εξαρτημάτων και μικροϋλικών για την σύνδεση.
ε. Η εργασία σύνδεσης του ειδικού τεμαχίου, ο έλεγχος της στεγανότητας της
σύνδεσης (με άνοιγμα των βανών απομόνωσης του κλάδου του δικτύου και η
αποκατάσταση τυχόν διαρροών

Τιμή ανά πλήρη σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου
αγωγού, ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm.
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ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 300,00

Α.Τ. 114
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.19.01

:
: Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε

υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με
τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1  100%

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο
αγωγό επίσης από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με
χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ)
και  συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες,
ηλεκτρομούφες κλπ)
β. Η  προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο
νερού με υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου και η σύνδεσή του..
γ. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση των απαιτουμένων συσκευών συγκόλλησης
σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρμογής ηλεκτρομουφών.

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού,
ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110.

ΕΚΑΤΟ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 100,00

Α.Τ. 115
Άρθρο ΝΑΥΔΡ Β\16.19.02

:
: Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε

υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με
τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160
Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1  100%

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) με υφιστάμενο
αγωγό επίσης από πολυαιθυνένιο, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με
χρήση ειδικού τεμαχίου (ταυ).

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του απαιτούμενου ειδικού τεμαχίου (ταυ)
και  συνδέσμων καταλλήλων για σωληνώσεις πολυαιθυλενίου (φλάντζες,
ηλεκτρομούφες κλπ)
β. Η  προετοιμασία του υφιστάμενου αγωγού, η άντληση του περιεχομένου στο δίκτυο
νερού με υδραντλία, η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου και η σύνδεσή του..
γ. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση των απαιτουμένων συσκευών συγκόλλησης
σωλήνων και ειδικών τεμαχίων από πολυαιθυλένιο και εφαρμογής ηλεκτρομουφών.

Τιμή ανά σύνδεση κατά τα ανωτέρω, ανάλογα με την διατομή του υφισταμένου αγωγού,
ως εξής:

 Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160.

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ(Ολογράφως) :
(Αριθμητικά) :ΕΥΡΩ 150,00
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Α.Τ. 116
Άρθρο ΝΑΥΔΡ 016.21.1.Ν

:
: Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα 1''  επί υπάρχοντος αγωγού για την

εγκατάσταση παροχών ύδρευσης. 3 παροχών ύδρευσης. Για απόσταση του
άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά  < 4,00
m
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6630.01  100%

Τοποθέτηση στο πεζοδρόμιο οδού πολλαπλού διανομέα επί υπάρχοντος αγωγού ύδρευσης
εν λειτουργία , διερχόμενου υπό το πεζοδρόμιο ή υπό το κατάστρωμα της οδού, για
την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

α. Χάραξη του οδοστρώματος (ασφαλτικού ή από σκυρόδεμα) στην θέση επέμβασης με
ασφαλτοκόφτη  και εσκαφή μέχρι την αποκάλυψη του αγωγού ύδρευσης, με μηχανικά
μέσα ή/και χειρωνακτικά (όταν ο αγωγός διέρχεται υπό το κατάστρωμα της οδού)

β. Διάνοιξη ορύγματος στο πεζοδρόμιο επαρκών διαστάσεων για την εγκατάσταση του
φρεατίου του προβλεπόμενου πολλαπλού διανομέα ή/και την αποκάλυψη του αγωγού
ύδρευσης (εάν διέρχεται υπό το πεζοδρόμιο), σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της
μελέτης, με μηχανικά μέσα ή και χειρωνακτικά (περιλαμβάνεται η αποσύνθεση της
πλακόστρωσης και των επιστρώσεων από σκυρόδεμα επί του πεζοδρομίου στην επιφάνεια
επέμβασης).

γ. Η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση των προϊόντων
αποξηλώσεων και εκσκαφών.

δ. Η τοποθέτηση του ειδικού τεμαχίου υδροληψίας επί του αγωγού (κολάρο παροχής),
του σωλήνα σύνδεσης Φ32 mm από ΡΕ του απαιτουμένου μήκους μέχρι τον κρουνό
διακοπής του πολλαπλού διανομέα, του  στοιχείου του πολλαπλού διανομέα 1'' από
ορείχαλκο. Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση όλων των ειδικών τεμαχίων
που θα απαιτηθούν (ρακόρ, πώματα, μαστοί, βάνα διακοπής 1'') του ορειχάλκινου
κολλεκτέρ.

ε. Η επανεπίχωση του ορύγματος με άμμο λατομείου και η επαναφορά του οδοστρώματος
και του πεζοδρομίου στην προτέρα τους κατάσταση (οδοστρωσία, ασφαλτικά,
κρασπεδόρειθρα, πλακοστρώσεις, επιστρώσεις σκυροδέματος κλπ), σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ
08-06-08-03 ''Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων''
και 08-06-08-04 ''Αποκατάσταση κρασπεδορείθρων στις θέσεις διέλευσης υπογείων
δικτύων''.
Δεν περιλαμβάνεται η κατασκευή του φρεατίου του κολλεκτέρ από σκυρόδεμα, ουτε το
κάλυμμα, τα οποία τιμολογούνται ιδιαίτερα.

Τιμή για την τοποθέτηση ενός πολλαπλού διανομέα (τεμ) επί αγωγού από οποιοδήποτε
υλικό και οποιασδήποτε διαμέτρου.

 λ1
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.).

ΕΚΑΤΟ
100,00

(Ολογράφως) :
ΕΥΡΩ (Αριθμητικά) :

 
                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                              
       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           Ο Προϊστάμενος          
                    της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου  

Πικούνης Μιχαήλ      Αποστολής Μιχαήλ         Ποδαράς Σταμάτης          Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ    Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ    Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ           Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
με Β' Βαθμό       με Β' Βαθμό            με Α' Βαθμό                       με Α' Βαθμό



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Έργο   : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ            Προϋπολογισμός :  1.780.000,00 €                               

  

Αντιστοίχιση άρθρων μελέτης με ΕΤΕΠ
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Τίτλος ΑρθρουΚωδικός Άρθρου
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

ΚΩΔ. ΕΤΕΠA.T.

Αρθρα Μελέτης

Εκσκαφή χαλαρών εδαφώνΝΑΟΔΟ Β\Α01 1 02-01-02-00

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδεςΝΑΟΔΟ Β\Α02 2 02-02-01-00

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ
τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών

ΝΑΟΔΟ Β\Α02.1 3 -

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικώνΝΑΟΔΟ Β\Α03.3 4 02-02-01-00

Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεωνΝΑΟΔΟ Β\Α09 5 -

Κατασκευή  επιχωμάτωνΝΑΟΔΟ Β\Α20 6 02-07-01-00

Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχουςΝΑΟΔΟ Β\Α23 7 -

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 mΝΑΟΔΟ Β\Β01 8 02-04-00-00

Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμιαΝΑΟΔΟ Β\Β04.1 9 02-07-01-00

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

ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1 10 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5 11 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκώνΝΑΟΔΟ ΔΧ2 12 -

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500CΝΑΟΔΟ Β\Β30.2 13 01-02-01-00

Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμαΝΑΟΔΟ Β\Β51 14 05-02-01-00

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cmΝΑΟΔΟ Β\Β81 15 -

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλώνΟΔΟ ΠΛΑΚ1 16 -

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχουςΝΑΟΔΟ Β\Γ01.1 17 05-03-03-00

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 mΝΑΟΔΟ Β\Γ01.2 18 05-03-03-00

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.2 19 05-03-03-00

Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκώνΝΑΟΔΟ ΔΧ1 20 -

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cmΝΑΟΔΟ Β\Δ02.3 21 05-03-14-00

Ασφαλτική προεπάλειψηΝΑΟΔΟ Β\Δ03 22 05-03-11-01

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψηΝΑΟΔΟ Β\Δ04 23 -

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05mΝΑΟΔΟ Β\Δ07 24 05-03-11-04
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Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής
ασφάλτου

ΝΑΟΔΟ Β\Δ08.1 25 05-03-11-04

Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05 m λόγω ειδικών συνθηκώνΝΑΟΔΟ ΔΧ3 26 -

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,  ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας
σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

ΝΑΟΔΟ Β\Ε01.3.1 27 -

Περίφραξη μέσου ύψους  τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 mΝΑΟΔΟ Β\Ε05.1 28 -

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική
μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

ΝΑΟΔΟ Β\Ε08.2.2 29 -

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθουςΝΑΟΔΟ Β\Ε09.4 30 -

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.2 31 05-04-07-00

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο
ανακλαστικές επιφάνειες

ΝΑΟΔΟ Β\Ε15.4 32 05-04-03-00

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφήΝΑΟΔΟ Β\Ε17.1 33 -

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm2ΑΤΗΕ 9337.2.4 34 -

Πιλλαρ Μετρητη/ Σύνδεση μετρητου ΔΕΗΑΤΗΕ Ν9347 35 -

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

ΝΑΥΔΡ Α\12.10.01 36 08-06-02-02

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών
οδοφωτισμού ύψους 4,50m

ΝΑΗΛΜ 60.10.01Ν 37 05-07-01-00
05-07-02-00

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας
διόδων φωτοεκπομπής (LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα

ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02 38 05-07-02-00

Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεωνΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 39 05-07-01-00

Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας, "μεγάλης" χωρητικότητας εξοπλισμένου
κατάλληλα μέχρι οκτώ (8) ομάδες σηματοδοτών

ΝΑΗΛΜ 60.20.10.04 40 -

Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200
mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

ΝΑΗΛΜ 60.20.20.01 41 -

Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και
φωτ.ενδείξεων (κο-πρ).

ΝΑΗΛΜ 60.20.20.02 42 -

Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200
mm και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

ΝΑΗΛΜ 60.20.20.03 43 -

Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300
mm και φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

ΝΑΗΛΜ 60.20.20.04 44 -

Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ
300 mm  και φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

ΝΑΗΛΜ 60.20.20.05 45 -

Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm2ΝΑΗΛΜ 60.20.30.02 46 -

Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm2ΝΑΗΛΜ 60.20.30.04 47 -

Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατομής
εκάστου αγωγού 0,6 mm2

ΝΑΗΛΜ 60.20.30.06 48 -

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ.
διαμέτρου DN 50 mm (σπείρωμα 2'') και πάχους 3,2 mm

ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01 49 -

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκαΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 50 -

Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cmΝΑΗΛΜ 60.20.40.31 51 -

Προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα
ΔΕΗ τύπου ΙΑ

ΝΑΗΛΜ 60.20.40.41 52 -

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης
φωτ. σηματοδότησης εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ

ΝΑΗΛΜ 60.20.40.51 53 -

Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησηςΝΑΗΛΜ 60.20.50.01 54 -

Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίοναΝΑΗΛΜ 60.20.50.02 55 -

Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησηςΝΑΗΛΜ 60.20.50.11 56 -

Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίοναΝΑΗΛΜ 60.20.50.12 57 -

Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμαΝΑΗΛΜ 60.20.50.30 58 -

Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζώνΝΑΗΛΜ 60.20.75.01 59 -

Διάνοιξη οπής σε φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμαΥΔΡ 022.40.2.1ΔΕΥΑ 60 -
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Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε
είδους έδαφος

ΝΑΟΔΟ Β\Α14 61 -

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτηΝΑΟΔΟ Β\Δ01 62 -

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.ΝΑΥΔΡ Β\1.05 63 -

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου
σκυροδέματος με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΑΥΔΡ Β\2.02 64 -

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

ΝΑΥΔΡ Β\3.01.02 65 08-01-01-00

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη
βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και
την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

ΝΑΥΔΡ Β\3.03.02 66 08-01-01-00

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

ΝΑΥΔΡ Β\3.10.02.01 67 08-01-03-01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος
πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

ΝΑΥΔΡ Β\3.10.04.01 68 08-01-03-01

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

ΝΑΥΔΡ Β\3.11.02.01 69 08-01-03-01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα από
3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία
του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως
4,00 m

ΝΑΥΔΡ Β\3.11.04.01 70 08-01-03-01

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

ΝΑΥΔΡ Β\3.12 71 -

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.ΝΑΥΔΡ Β\4.04 72 -

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μήΝΑΥΔΡ Β\4.05 73 -

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.ΝΑΥΔΡ Β\4.09 74 -

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμαΝΑΥΔΡ Β\4.13 75 -

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες
απαιτήσεις συμπύκνωσης

ΝΑΥΔΡ Β\5.04 76 08-01-03-02

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

ΝΑΥΔΡ Β\5.05.02 77 08-01-03-02

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείουΝΑΥΔΡ Β\5.07 78 08-01-03-02

Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκώνΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΑΔΡ 79 -

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού
βάρους 200 - 1500 kg

ΝΑΛΙΜ 4.08.01 80 09-06-01-00

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα
ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0 έως 2,5 kW

ΝΑΥΔΡ Β\6.01.02.02 81 08-10-01-00
08-10-02-00

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευώνΝΑΟΙΚ Β\38.02 82 01-04-00-00

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειώνΝΑΥΔΡ Β\9.01 83 01-03-00-00
01-04-00-00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01 84 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

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

ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2 85 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00
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Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4 86 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00
01-03-00-00
01-04-00-00
01-05-00-00

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για
κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06 87 01-01-01-00
01-01-02-00
01-01-03-00
01-01-04-00
01-01-05-00
01-01-07-00

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά
μάζας σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

ΝΑΥΔΡ Β\9.23.04 88 -

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργωνΝΑΥΔΡ Β\9.26 89 01-02-01-00

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,80 m

ΝΑΥΔΡ Β\16.14.03 90 -

Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκώνΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΣΚΥΡ 91 -

Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cmΝΑΟΔΟ Β\Β33 92 08-05-01-04

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψηΝΑΟΔΟ Β\Β36 93 -

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο
υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm

ΥΔΡ 016.18.01Ν 94 -

Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)ΝΑΥΔΡ Β\11.01.02 95 -

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηροΝΑΥΔΡ Β\11.02.04 96 08-07-01-04

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία
και την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία

ΝΑΥΔΡ Β\11.05.01 97 -

Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνεςΝΑΥΔΡ Β\11.11 98 -

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί
αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm

ΝΑΥΔΡ Β\12.10.02 99 08-06-02-02

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

ΝΑΥΔΡ Β\12.10.04 100 08-06-02-02

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

ΝΑΥΔΡ Β\12.12.01.01 101 08-06-02-02

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς
υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών
διαμέτρων 400/160 mm.

ΝΑΥΔΡ Β\12.12.01.05 102 08-06-02-02

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με
ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ
ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16 atm

ΝΑΥΔΡ Β\12.14.01.47 103 -

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 600 mm

ΝΑΥΔΡ Β\12.30.01.24 104 -

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 800 mm (Εσωτερική
διάμετρος 690 mm)

ΝΑΥΔΡ Β\690 105 -

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου
τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την
εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ID 800 mm

ΝΑΥΔΡ Β\12.30.01.25 106 -

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής
διαμέτρου DN 100 mm

ΝΑΥΔΡ Β\13.03.03.03 107 08-06-07-02

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων από
τσιμεντοσωλήνα ή φρεάτιο επίσκεψης

ΝΑΥΔΡ Β\16.01.01 108 -

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ.
διαμέτρου D160 mm

ΝΑΥΔΡ Β\16.04 109 08-06-02-02



Σελίδα : 5

Τίτλος ΑρθρουΚωδικός Άρθρου
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-"

ΚΩΔ. ΕΤΕΠA.T.

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του
καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

ΝΑΥΔΡ Β\16.07.01 110 -

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησηςΝΑΥΔΡ Β\16.13 111 08-06-08-03

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό
από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

ΝΑΥΔΡ Β\16.15.01 112 -

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό
από χυτοσίδηρο ή αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου
αγωγού Φ 150 mm

ΝΑΥΔΡ Β\16.15.02 113 -

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο,
επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού
τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110

ΝΑΥΔΡ Β\16.19.01 114 -

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο,
επίσης από ΡΕ, ο οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού
τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 160

ΝΑΥΔΡ Β\16.19.02 115 -

Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα 1''  επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση
παροχών ύδρευσης. 3 παροχών ύδρευσης. Για απόσταση του άξονα του αγωγού
διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν πλευρά  < 4,00 m

ΝΑΥΔΡ 016.21.1.Ν 116 -

Βοηθητικά Άρθρα Μελέτης

Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HPΟΔΟ 504 -

Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 πιστολέττωνΟΔΟ 508 -

Ανατρεπόμενον αυτοκίνητον ωφελίμου φορτίου 6 τόννωνΟΔΟ 509 -

Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρωνΟΔΟ 511 -

Αντλητικόν συγκρότημα ύδατος 2''ΟΔΟ 512 -

Θραυστήρ παραγωγής 80-120m3ΟΔΟ 518 -

Αμμος τριβείου εξ υλικού λατομείουΟΔΟ 625 -

ΥδωρΟΔΟ 630 -

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 150kg τσιμέντουΟΔΟ 651 -

Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος 650kg τσιμέντουΟΔΟ 652 -

 
                                                                                      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                           
       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                           Ο Προϊστάμενος          
                    της Δ.Τ.Υ Δήμου Χίου  

Πικούνης Μιχαήλ      Αποστολής Μιχαήλ         Ποδαράς Σταμάτης          Παπαλάνης Ελευθέριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ    Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ    Μηχ/γος Μηχανικός ΠΕ           Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ 
με Β' Βαθμό       με Β' Βαθμό            με Α' Βαθμό                       με Α' Βαθμό



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Έργο   : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ   ΧΡΗΣΤΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ            Προϋπολογισμός :  1.780.000,00 €                               

  

Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης
Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012

Περιγραφή ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός

Τιμολογίου
Κωδικός
Άρθρου

- Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ

Καλώδιο ΝΥΥ Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό Διατομής 3 Χ 10mm234ΑΤΗΕ 9337.2.4

Πιλλαρ Μετρητη/ Σύνδεση μετρητου ΔΕΗ35ΑΤΗΕ Ν9347

Φορτωτής 3/4 κ.υ. ισχύος 40-45 HP* ΒοηθητικόΟΔΟ 504

Αεροσυμπιεστής 160 κ.π. μετά 2 πιστολέττων* ΒοηθητικόΟΔΟ 508

Ανατρεπόμενον αυτοκίνητον ωφελίμου φορτίου 6 τόννων* ΒοηθητικόΟΔΟ 509

Αναμικτήρ σκυροδέματος 250 λίτρων* ΒοηθητικόΟΔΟ 511

Αντλητικόν συγκρότημα ύδατος 2''* ΒοηθητικόΟΔΟ 512

Θραυστήρ παραγωγής 80-120m3* ΒοηθητικόΟΔΟ 518

Αμμος τριβείου εξ υλικού λατομείου* ΒοηθητικόΟΔΟ 625

Υδωρ* ΒοηθητικόΟΔΟ 630

Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 150kg τσιμέντου* ΒοηθητικόΟΔΟ 651

Τσιμεντοκονίαμα αρμολογήματος 650kg τσιμέντου* ΒοηθητικόΟΔΟ 652

Επίστρωση λωρίδας όδευσης τυφλών16ΟΔΟ ΠΛΑΚ1

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος έχει
απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 110 mm

94ΥΔΡ 016.18.01Ν

Διάνοιξη οπής σε φρεάτιο από οπλισμένο σκυρόδεμα60ΥΔΡ 022.40.2.1ΔΕΥΑ

Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων μρ τσιμέντο εντός του ορίου
των γενικών εκσκαφών

3ΝΑΟΔΟ Β\Α02.1

Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων5ΝΑΟΔΟ Β\Α09

Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος61ΝΑΟΔΟ Β\Α14

Κατασκευή στρώσης άμμου-σκύρων μεταβλητού πάχους7ΝΑΟΔΟ Β\Α23

Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη93ΝΑΟΔΟ Β\Β36

Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40cm15ΝΑΟΔΟ Β\Β81

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη62ΝΑΟΔΟ Β\Δ01

Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη23ΝΑΟΔΟ Β\Δ04

Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών20ΝΑΟΔΟ ΔΧ1

Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών12ΝΑΟΔΟ ΔΧ2

Πρόσθετη αποζημίωση για ασφαλτική  στρώση  πάχους 0,05 m λόγω ειδικών συνθηκών26ΝΑΟΔΟ ΔΧ3

Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1317-2,
ικανότητας συγκράτησης Η1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης Α

27ΝΑΟΔΟ Β\Ε01.3.1

Περίφραξη μέσου ύψους  τύπου Α (ΠΚΕ), ύψους 1,46 m28ΝΑΟΔΟ Β\Ε05.1

Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1

29ΝΑΟΔΟ Β\Ε08.2.2

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους30ΝΑΟΔΟ Β\Ε09.4

Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή33ΝΑΟΔΟ Β\Ε17.1



Σελίδα : 2Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Περιγραφή ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός

Τιμολογίου
Κωδικός
Άρθρου

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών.63ΝΑΥΔΡ Β\1.05

Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισμένου ή άοπλου σκυροδέματος με την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση

64ΝΑΥΔΡ Β\2.02

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

71ΝΑΥΔΡ Β\3.12

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.72ΝΑΥΔΡ Β\4.04

Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή73ΝΑΥΔΡ Β\4.05

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.74ΝΑΥΔΡ Β\4.09

Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα75ΝΑΥΔΡ Β\4.13

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και προσθέτων στο σκυρόδεμα. Στεγανοποιητικά μάζας
σκυροδέματος (πρόσμικτα μείωσης υδατοπερατότητας) κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2

88ΝΑΥΔΡ Β\9.23.04

Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)95ΝΑΥΔΡ Β\11.01.02

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί
τόπου του έργου Κατασκευές χωρίς μηχανουργική επεξεργασία

97ΝΑΥΔΡ Β\11.05.01

Κιγκλίδωμα από σιδηροσωλήνες98ΝΑΥΔΡ Β\11.11

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2
Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10
MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm/ ΡΝ 16 atm

103ΝΑΥΔΡ Β\12.14.01.47

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/ID 600 mm

104ΝΑΥΔΡ Β\12.30.01.24

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εσωτερική διάμετρο [DN/ID] Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/ID 800 mm

106ΝΑΥΔΡ Β\12.30.01.25

Σύνδεση αγωγού εξόδου φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων από τσιμεντοσωλήνα ή φρεάτιο
επίσκεψης

108ΝΑΥΔΡ Β\16.01.01

Προσαρμογή εσχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.
Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.

110ΝΑΥΔΡ Β\16.07.01

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,80 m

90ΝΑΥΔΡ Β\16.14.03

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 80 ή Φ 100 mm

112ΝΑΥΔΡ Β\16.15.01

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο εκτός λειτουργίας αγωγό από χυτοσίδηρο ή
αμιαντοτσιμέντο με παρεμβολή ταυ Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 150 mm

113ΝΑΥΔΡ Β\16.15.02

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ 110

114ΝΑΥΔΡ Β\16.19.01

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) σε υφιστάνενο, επίσης από ΡΕ, ο
οποίος έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με τοποθέτηση ειδικού τεμαχίου Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού
Φ 160

115ΝΑΥΔΡ Β\16.19.02

Προσαυξησή τιμής αδρανών υλικών λόγω ειδικών συνθηκών79ΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΑΔΡ

Προσαυξησή τιμής σκυροδέματος λόγω ειδικών συνθηκών91ΝΑΥΔΡ ΔΧ.ΣΚΥΡ

Τοποθέτηση πολλαπλού διανομέα 1''  επί υπάρχοντος αγωγού για την εγκατάσταση παροχών ύδρευσης. 3
παροχών ύδρευσης. Για απόσταση του άξονα του αγωγού διανομής από την πλησιέστερη προς αυτόν
πλευρά  < 4,00 m

116ΝΑΥΔΡ 016.21.1.Ν

Δίκτυα  αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία
εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3 Τυποποίηση
ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8,
DN/OD 800 mm (Εσωτερική διάμετρος 690 mm)

105ΝΑΥΔΡ Β\690

Εγκατάσταση τοπικών ρυθμιστών κυκλοφορίας, "μεγάλης" χωρητικότητας εξοπλισμένου κατάλληλα μέχρι
οκτώ (8) ομάδες σηματοδοτών

40ΝΑΗΛΜ 60.20.10.04

Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, διαμ. 200 mm και φωτ.ενδείξεων
(κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

41ΝΑΗΛΜ 60.20.20.01

Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης πεζών δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και φωτ.ενδείξεων (κο-πρ).42ΝΑΗΛΜ 60.20.20.02

Φωτεινoί σηματοδότες, χαμηλός σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 200 mm και
φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

43ΝΑΗΛΜ 60.20.20.03



Σελίδα : 3Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Περιγραφή ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός

Τιμολογίου
Κωδικός
Άρθρου

Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης οχημάτων τριών (3) πεδίων, Φ 300 mm και
φωτ.ενδείξεων (κο-κι-πρ) ή (κο-κι-κι)

44ΝΑΗΛΜ 60.20.20.04

Φωτεινoί σηματοδότες, αναρτημένος σηματοδότης προειδοποιητικός δύο (2) πεδίων, Φ 300 mm  και
φωτ.ενδείξεων (κι-κι).

45ΝΑΗΛΜ 60.20.20.05

Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 21Χ1,5 mm246ΝΑΗΛΜ 60.20.30.02

Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, J1VV-U (ΝΥΥ) μονόκλωνου, διατομής 5Χ1,5 mm247ΝΑΗΛΜ 60.20.30.04

Καλώδια φωτεινής σηματοδότησης, Α-2Υ(L)2Y (ΡΕΤ), 6 έως 10 ζευγών, διατομής εκάστου αγωγού 0,6
mm2

48ΝΑΗΛΜ 60.20.30.06

Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι διέλευσης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης ονομαστ. διαμέτρου DN 50
mm (σπείρωμα 2'') και πάχους 3,2 mm

49ΝΑΗΛΜ 60.20.40.01

Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα50ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21

Κατασκευή φρεατίου σηματοδότησης 0,40 x 0,40 cm51ΝΑΗΛΜ 60.20.40.31

Προμήθεια και εγκατάσταση  ηλεκτρικού ερμάριου μικτονόμησης και στέγασης γνώμονα ΔΕΗ τύπου ΙΑ52ΝΑΗΛΜ 60.20.40.41

Προμήθεια, τοποθέτηση και σύνδεση πίνακα ηλεκτρικής παροχής της εγκατάστασης φωτ. σηματοδότησης
εντός ερμαρίου τύπου ΙΑ

53ΝΑΗΛΜ 60.20.40.51

Τοποθέτηση ή αποξήλωση απλού ιστού σηματοδότησης54ΝΑΗΛΜ 60.20.50.01

Τοποθέτηση ή αποξήλωση ιστού σηματοδότησης με βραχίονα55ΝΑΗΛΜ 60.20.50.02

Προμήθεια απλών ιστών σηματοδότησης56ΝΑΗΛΜ 60.20.50.11

Προμήθεια ιστών σηματοδότησης με βραχίονα57ΝΑΗΛΜ 60.20.50.12

Κατασκευή διάβασης καλωδίων φωτεινής σηματοδότησης κάτω από οδόστρωμα58ΝΑΗΛΜ 60.20.50.30

Προμήθεια και τοποθέτηση κομβίου πεζών59ΝΑΗΛΜ 60.20.75.01

01-01-01-00 Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

84ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

87ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06

01-01-02-00 Διάστρωση σκυροδέματος

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

84ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

87ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06



Σελίδα : 4Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Περιγραφή ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός

Τιμολογίου
Κωδικός
Άρθρου

01-01-03-00 Συντήρηση σκυροδέματος

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

84ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

87ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06

01-01-04-00 Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

84ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

87ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06

01-01-05-00 Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

84ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

87ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06

01-01-07-00 Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10

84ΝΑΥΔΡ Β\9.10.01

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30

87ΝΑΥΔΡ Β\9.10.06

01-02-01-00 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C13ΝΑΟΔΟ Β\Β30.2

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων89ΝΑΥΔΡ Β\9.26



Σελίδα : 5Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Περιγραφή ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός

Τιμολογίου
Κωδικός
Άρθρου

01-03-00-00 Ικριώματα

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών83ΝΑΥΔΡ Β\9.01

01-04-00-00 Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών82ΝΑΟΙΚ Β\38.02

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών83ΝΑΥΔΡ Β\9.01

01-05-00-00 Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυρόδεματος

Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/1585ΝΑΟΔΟ Β\Β29.2.2

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

10ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.1

Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/2086ΝΑΟΔΟ Β\Β29.3.4

Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/2511ΝΑΟΔΟ Β\Β29.4.5

02-01-02-00 Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος εδαφικού υλικού

Εκσκαφή χαλαρών εδαφών1ΝΑΟΔΟ Β\Α01

02-02-01-00 Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και υδραυλικών έργων

Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες2ΝΑΟΔΟ Β\Α02

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών4ΝΑΟΔΟ Β\Α03.3

02-04-00-00 Εκσκαφές Θεμελίων Τεχνικών Έργων

Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m8ΝΑΟΔΟ Β\Β01

02-07-01-00 Κατασκευή επιχωμάτων με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή δανειοθαλάμων

Κατασκευή  επιχωμάτων6ΝΑΟΔΟ Β\Α20

Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια9ΝΑΟΔΟ Β\Β04.1

05-02-01-00 Κράσπεδα, ρείθρα και τάφροι ομβρίων καταστρώματος οδών επενδεδυμένες με σκυρόδεμα

Πρόχυτα κράσπεδα  από σκυρόδεμα14ΝΑΟΔΟ Β\Β51

05-03-03-00 Στρώσεις οδοστρώματος από ασύνδετα αδρανή υλικά

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους17ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.1

Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m18ΝΑΟΔΟ Β\Γ01.2

Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)19ΝΑΟΔΟ Β\Γ02.2

05-03-11-01 Ασφαλτική προεπάλειψη

Ασφαλτική προεπάλειψη22ΝΑΟΔΟ Β\Δ03

05-03-11-04 Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου

Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m24ΝΑΟΔΟ Β\Δ07

Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου25ΝΑΟΔΟ Β\Δ08.1



Σελίδα : 6Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Περιγραφή ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός

Τιμολογίου
Κωδικός
Άρθρου

05-03-14-00 Απόξεση (φρεζάρισμα) ασφαλτικού οδοστρώματος

Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, σε βάθος έως 8 cm21ΝΑΟΔΟ Β\Δ02.3

05-04-03-00 Ανακλαστήρες οδοστρώματος

Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες32ΝΑΟΔΟ Β\Ε15.4

05-04-07-00 Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης

Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')31ΝΑΟΔΟ Β\Ε10.2

05-07-01-00 Υποδομή οδοφωτισμού

Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων39ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού ύψους
4,50m

37ΝΑΗΛΜ 60.10.01Ν

05-07-02-00 Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα

Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής
(LED), ισχύος 25 - 50 W, με βραχίονα

38ΝΑΗΛΜ 60.10.40.02

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού ύψους
4,50m

37ΝΑΗΛΜ 60.10.01Ν

08-01-01-00 Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων

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

65ΝΑΥΔΡ Β\3.01.02

Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση
εκρηκτικών Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή
απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση

66ΝΑΥΔΡ Β\3.03.02

08-01-03-01 Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων

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

67ΝΑΥΔΡ Β\3.10.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01
έως 5,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

68ΝΑΥΔΡ Β\3.10.04.01

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

69ΝΑΥΔΡ Β\3.11.02.01

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με
την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε
οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m

70ΝΑΥΔΡ Β\3.11.04.01

08-01-03-02 Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης76ΝΑΥΔΡ Β\5.04

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

77ΝΑΥΔΡ Β\5.05.02

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου78ΝΑΥΔΡ Β\5.07

08-05-01-04 Θωράκιση επιφανειών υδραυλικών έργων με τσιμεντοκονία ή έτοιμα κονιάματα

Επίχρισμα πατητό εξωτερικών επιφανειών πάχους 1,5 cm92ΝΑΟΔΟ Β\Β33



Σελίδα : 7Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Περιγραφή ΕΤΕΠ
"ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" +

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ

Τίτλος Αρθρου
Αριθμός

Τιμολογίου
Κωδικός
Άρθρου

08-06-02-02 Δίκτυα αποχέτευσης από σωλήνες u-PVC

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41, DN 110 mm

36ΝΑΥΔΡ Α\12.10.01

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες
PVC-U, SDR 41,  DN 125 mm

99ΝΑΥΔΡ Β\12.10.02

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

100ΝΑΥΔΡ Β\12.10.04

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

101ΝΑΥΔΡ Β\12.12.01.01

Ειδικά τεμάχια σωληνώσεων από PVC-U Σαμάρι με μούφα, συγκολλητό σε αγωγούς υπονόμων από
πλαστικούς σωλήνες PVC-U της σειράς 41 Σαμάρι/μούφα ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm.

102ΝΑΥΔΡ Β\12.12.01.05

Κατασκευή σύνδεσης ακινήτου με αγωγό ακαθάρτων με σωλήνες PVC/41 ονομ. διαμέτρου D160 mm109ΝΑΥΔΡ Β\16.04

08-06-07-02 Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές

Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm Ονομαστικής διαμέτρου DN 100
mm

107ΝΑΥΔΡ Β\13.03.03.03

08-06-08-03 Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων

Αποκατάσταση διαρροής σύνδεσης υδροδότησης111ΝΑΥΔΡ Β\16.13

08-07-01-04 Εσχάρες υδροσυλλογής από ελατό χυτοσίδηρο

Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο96ΝΑΥΔΡ Β\11.02.04

08-10-01-00 Εργοταξιακές αντλήσεις υδάτων

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0
έως 2,5 kW

81ΝΑΥΔΡ Β\6.01.02.02

08-10-02-00 Αντλήσεις Βορβόρου - Λυμάτων

Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα. Ισχύος 1,0
έως 2,5 kW

81ΝΑΥΔΡ Β\6.01.02.02

09-06-01-00 Θωρακίσεις πρανών λιμενικών έργων και έργων προστασίας ακτών

Θωράκιση λιμενικών έργων με φυσικούς ογκολίθους προέλευσης λατομείου ατομικού βάρους 200 - 1500 kg80ΝΑΛΙΜ 4.08.01
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