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   1.    Α.Τ.: 1 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α )
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)
Εκσκαφή  ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες περιλαμβανο-
μένων  και των εκσκαφών τυχόν υπαρχουσών ασφαλτικών στρώσεων, σε κατοικημένη πε-
ριοχή  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 γίνε-
ται  υποχρεωτικά  με ασφαλτοκόφτη και η σχετική εργασία περιλαμβάνεται στην τιμή
μονάδας του άρθρου.
Η  χρήση  αντλιών  δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, τόσο κατά τη διάρκεια της εκσκαφής,
όσο  και  κατά  τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών εντός του ορύγματος και μέχρι
της αποπεράτωσης αυτών, εκτός αν προβλέπεται άλλως στην μελέτη.
Στην  τιμή περιλαμβάνονται οι σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος
(αν απαιτούνται), η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαι-
τούμενες  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 εί-
δους 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.
Οι  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 τιμολογί-
ου
Τιμή  ανά  κυβικό μέτρο (m3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορί-
ζονται  από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος
και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Προσδιορισμός Δαπάνης Μεταφορικού Εργου.
Α- Μεταφορές (οι συντελεστές ειναι σε ευρώ ανά Μ3 και ανά Km)
    Εκτός πόλεως -οδοί καλής βατότητας - απόσταση >= 5 km
                                                        Km  15,00x 0,190=  2,85
       ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :      7,50+  2,85=    10,35
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Δέκα και Τριάντα πέντε λεπτά (10,35)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   2.    Α.Τ.: 2 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α )
Εκσκαφή  ορυγμάτων  υπονόμων  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)
Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε βραχώδη πετρώματα κάθε είδους, συμπεριλαμ-
βανομένων  και  των συμπαγών γρανιτικών και των ισχυρώς συγκολλημένων (cemented)
κροκαλοπαγών  σχηματισμών,  σε  κατοικημένη περιοχή ή στο εύρος κατάληψης οδικού
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άξονα υπό κυκλοφορία, με χρήση διατρητικού εξοπλισμού (υδραυλικής σφύρας ή αερο-
σφυρών),  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 υποβιβαζομενη με άντληση)
σύμφωνα  με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-01-03-01 "Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δι-
κτύων".  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 απαι-
τούμενες
διατομές  σε τρόπο που να είναι δυνατή η χρήση τύπων για τη διάστρωση σκυροδέμα-
τος,  η αναπέταση, ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής, καθώς και τα τυχόν
απαραίτητα  δάπεδα εργασίας. Τέλος στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάθε είδους πλά-
γιες 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.
Οι  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 παρόν-
τος  άρθρου,  ενώ  οι καθαιρέσεις στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα επιμετρώνται
ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του τιμολογίου
Τιμή  ανά κυβικό μέτρο (ΠΙ3) ορύγματος, με βάση τις γραμμές πληρωμής που καθορί-
ζονται  από την μελέτη, ανάλογα με το πλάτος του πυθμένα, το βάθος του ορύγματος
και την διαχείριση των προϊόντων εκσκαφών.
Προσδιορισμός Δαπάνης Μεταφορικού Εργου.
Α- Μεταφορές (οι συντελεστές ειναι σε ευρώ ανά Μ3 και ανά Km)
    Εκτός πόλεως -οδοί καλής βατότητας - απόσταση >= 5 km
                                                        Km  15,00x 0,190=  2,85
       ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :     26,30+  2,85=    29,15
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Είκοσι εννέα και Δέκα πέντε λεπτά (29,15)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   3.    Α.Τ.: 3 ( ΥΔΡ -ΝΕΤ-3.12-Α )
Προσαύξηση  τιμών  εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση προ-
σθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087)
Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω
από δίκτυα Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας τοπικού χαρακτήρα, υποστηριζόμε-
να  /  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 μεγαλύτε-
ρο  μέρος της διατομής του (πάνω από 50%). Περισσότεροι του ενός αγωγοί περιλαμ-
βανόμενοι  σε ιδεατό κύλινδρο με άξονα τον άξονα του μεγαλύτερου αγωγού και δια-
μέτρου  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.
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Δέκα πέντε και Πενήντα λεπτά (15,50)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   4.    Α.Τ.: 4 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-3.16-Α )
 Διάστρωση προϊόντων εκσκαφής.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6070)
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Διάστρωση  γαιωδών  ή ημιβραχωδών προϊόντων εκσκαφής που έχουν προσκομισθεί στον
χώρο  απόθεσης,  σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 02-05-00-00 "Διαχείριση υλικών από εκσκαφές
και  αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων και τα καθοριζόμενα στους περιβαλλοντικούς όρους
του έργου.
Περιλαμβάνεται η τακτοποίηση των προσκομιζομένων υλικών κατά στρώσεις, η ελαφρά
συμπύκνωση με διελεύσεις του εξοπλισμού διάστρωσης και η διάνοιξη τάφρων για την
διόδευση των ομβρίων στην περιοχή του αποθεσιοθαλάμου.
Επιμέτρηση με βάση τοις αποδεκτές ποσότητες εκσκαφών, σύμφωνα με τα οικεία άρθρα
του
τιμολογίου.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ  μηδέν και Είκοσι ένα λεπτά (0,21)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   5.    Α.Τ.: 5 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-4.04.Μ-Α )
 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6807)
Αποξήλωση  πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών,
με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.
Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το
ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση.
Οι  ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του ορύγ-
ματος  προκειμένου  να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της πλακόστρω-
σης.
Ο  προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική παρα-
δοχή  ότι  ανά  τετραγωνικό  μέτρο  αποξήλωσης  πλακόστρωσης  προκύπτουν 0,10 m3
προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:
[*] = 0,10 m3 χ S χ #/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)
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Δώδεκα και Σαράντα λεπτά (12,40)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   6.    Α.Τ.: 6 ( ΟΙΚ -ΚΠΤ-73.11-ΣΧ )
  Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες
(Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7311)
Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες τοπικής ή άλλης παρόμοιας προέλευσης μέ-
σου πάχους 5 cm και επιφανείας άνω των 0,10 m2, επί υποστρώματος από ασβεστοτσι-
μεντοκονίαμα  1 : 2 1/2 των 150 kg τσιμέντου πάχους 3 cm, με αρμούς μέσου πάχους
2 cm αρμολογούμενους με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεν-
τοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέ-
τη και την ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".. (συμπεριλαμβάνον-
ται οι μεταφορές θαλάσσιες και χερσαίες στη θέση του έργου)
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Τριάντα πέντε (35,00)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   7.    Α.Τ.: 7 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-5.04-Α )
Επιχώσεις  ορυγμάτων  υπογείων δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαι-
τήσεις συμπύκνωσης
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6067)
Επίχωση  ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευ-
σης  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 συμ-
πυκνωτές 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
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Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13286-2).
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης ορυγμάτων.
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Ενα και Πενήντα πέντε λεπτά (1,55)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   8.    Α.Τ.: 8 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-5.07.Μ-Α )
 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου
(Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069)
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λα-
τομείου,  σύμφωνα  με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΞΠ 08-01-03-02
"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων"
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου.
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα.
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης
εγκιβωτισμού  έτσι  ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή
για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή.
Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών)
Προσδιορισμός Δαπάνης Μεταφορικού Εργου.
Α- Μεταφορές (οι συντελεστές ειναι σε ευρώ ανά Μ3 και ανά Km)
    Εκτός πόλεως -οδοί καλής βατότητας - απόσταση >= 5 km
                                                        Km 150,00x 0,190= 28,50
       ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ :     11,30+ 28,50=    39,80
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Τριάντα εννέα και Ογδόντα λεπτά (39,80)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
   9.    Α.Τ.: 9 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-9.32.01-Α )
Τυπικά  φρεάτια  δικλίδων- Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN < 300 mm, δια-
στάσεων 1.50x1.50 m
(Κωδικός Αναθεώρησης 50% ΥΔΡ-6329 + 50% ΥΔΡ-6311)
Πλήρης  κατασκευή  τυπικού  φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και
ανεξαρτήτως  του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα
με τις ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:
- οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων
- οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε
είδους εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος,
καθώς  και  η  φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά
τους σε οποιαδήποτε απόσταση
- οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις
- οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις
- οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου
-  οι  κατασκευές  από  άοπλο  και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), σύμφω-
να με τα σχέδια της Μελέτης
- οι απαιτούμενες εσωτερικές διαμορφώσεις του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της
Μελέτης
- η μόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου με ασφαλτική επάλειψη
-  η προμήθεια και τοποθέτηση των προβλεπομένων χυτοσιδηρών βαθμίδων και του κα-
λύματος του φρεατίου, σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
-  η  κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλή-
νας, ειδικά τεμάχια, σύνδεση και εγκιβωτισμός σωλήνα)
- η προμήθεια και εγκατάσταση σωλήνα αερισμού (όταν προβλέπεται)
- η επανεπίχωση του απομένοντος διακένου του ορύγματος με θραυστό υλικό
- η επαναφορά της επιφανείας του ορύγματος στην αρχική του κατάσταση (κατάστρωμα
οδού ή πεζοδρόμιο)
- κάθε άλλη εργασία ή επιμέρους κατασκευή για την πλήρη ολοκλήρωση του φρεατίου,
σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης.
Στην τιμή δεν περιλαμβάνονται οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμά-
χια εξάρμωσης, που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) πλήρως κατασκευασμένου φρεατίου.
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Χίλια εξακόσια (1.600,00)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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  10.    Α.Τ.: 10 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-12.14.01.46-Α )
Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχι-
στη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10  =  10  MPa),  με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2- Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1)
Σωληνώσεις  υπό  πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ  12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομ-
βρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  με  βάση  το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80,
ΡΕ40), 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).
Ο  αριθμός  που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται
με  την  ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα  με το ΕΝ 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κα-
τηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή
SDR
ΣΤΟ  παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυ-
πακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται
στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, με-
ταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δί-
κτυα 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 χαρακτη-
ριστικών 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 τεμαχί-
ων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σω-
λήνων, 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 πολυαι-
θυλένιο  με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώ-
νεται  ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν πε-
ριλαμβάνονται  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:
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Εννέα και Εξήντα λεπτά (9,60)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
  11.    Α.Τ.: 11 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-12.14.01.49-Α )
Σωληνώσεις  πιέσεως  από  σωλήνες  πολυαιθυλενίου  (ΡΕ) με συμπαγές τοίχωμα κατά
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2:-Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 (με ελάχι-
στη  απαιτούμενη  αντοχή  MRS10  =  10  MPa),  με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
12201-2- Ονομ. διαμέτρου DN 140 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 16 atm
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.2)
Σωληνώσεις  υπό  πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά
ΕΝ  12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση ομ-
βρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού.
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Οι  σωλήνες  (ΡΕ)  χαρακτηρίζονται  με  βάση  το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80,
ΡΕ40), 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).
Ο  αριθμός  που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40) σχετίζεται
με  την  ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)
ως εξής: ΡΕ100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa.
Σύμφωνα  με το ΕΝ 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά κα-
τηγορία υλικού κατασκευής (ΡΕ100, ΡΕ 80, ΡΕ40), συσχετίζεται με μία μέγιστη τιμή
SDR
ΣΤΟ  παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου εξυ-
πακούεται  ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που καθορίζονται
στο Πρότυπο.
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, με-
ταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για δί-
κτυα 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 χαρακτη-
ριστικών 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 τεμαχί-
ων από ΡΕ.
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σω-
λήνων, 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 πολυαι-
θυλένιο  με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώ-
νεται  ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν πε-
ριλαμβάνονται  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:
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Είκοσι ένα και Εξήντα λεπτά (21,60)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
  12.    Α.Τ.: 12 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-12.17.01-Α )
Ειδικά  τεμάχια  σωληνώσεων  από  ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile
iron).- Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, όλων των τύπων
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6623)
(μονής  ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, μονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), με-
γεθών (οποιασδήποτε ονομαστικής διαμέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, μεεσωτε-
ρική  και  εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598.
Περιλαμβάνονται οι απαιτούμενοι κοχλίες σύνδεσης και οι ελαστικοί δακτύλιοι στε-
γανωσης ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1.
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg)
(Κωδικός αναθεώρησης ΥΔΡ 6623)
Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιρο-
ειδούς γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ
598, με πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης.
Στις  τιμές  μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή
αποθήκευση,  οι πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες
ελατού χυτοσιδήρου σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron).
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Δύο και Εξήντα λεπτά (2,60)



Σελίδα  7

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
  13.    Α.Τ.: 13 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-13.03.03.02-Α )
Δικλίδες  χυτοσιδηρές συρταρωτές-Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm- Ονομαστι-
κής διαμέτρου DN 80 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1)
Προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δι-
κλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02
"Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στε-
ρέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστη-
ρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Εκατόν ενενήντα έξι (196,00)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
  14.    Α.Τ.: 14 ( ΥΔΡ -ΚΠΤ-13.03.03.05-Α )
Δικλίδες  χυτοσιδηρές συρταρωτές-Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm- Ονομαστι-
κής διαμέτρου DN 150 mm
(Κωδικός Αναθεώρησης: ΥΔΡ 6651.1)
Προμήθεια,  μεταφορά  επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραμμή συρταρωτής δι-
κλίδας με κέλυφος από χυτοσίδηρο, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 08-06-07-02
"Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαμβάνονται οι γαλβανισμένοι κοχλίες στε-
ρέωσης, τα παρεμβύσματα στεγάνωσης και η δοκιμή λειτουργίας.
Οι προσκομιζόμενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστη-
ρίου δοκιμών.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένης στο δίκτυο δικλίδας.
Τιμή εφαρμογής: ΕΥΡΩ Τριακόσια ογδόντα (380,00)
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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