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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 3.10.01.01ΣΧ Χωματισμοί σωλήνων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6081.1 

Χωματισμοί αγωγών για την διάνοιξη ενός τρέχοντος μέτρου μήκους ορύγματος ανοιχτού ή σε στοά για την 
κατασκευή αγωγού ακαθάρτων υδάτων των κάτωθι αναφερομένων διατομών, κατασκευαζόμενου υπό το οδόστρωμα 
ή πεζοδρόμιο οδών περιοχής αρμοδιότητος Δήμου σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη οριζοντιογραφικά και 
υψομετρικά, διαστάσεων ως τα εγκεκριμένα τυπικά σχέδια αντίστοιχης ονομαστικής διατομής αγωγού, με πρανή 
κατακόρυφα ή ελαφρώς κεκλιμένο ως προς την κατακόρυφο ήτοι: 
α) Εκσκαφή ορύγματος ή στοάς οιασδήποτε ποσότητας επί οιασδήποτε φύσεως εδάφους (γαιώδους, ημιβραχώδους, 
βραχώδους κ.λπ.) και οιασδήποτε συνεκτικότητας (από χαλαρών μέχρι των πλέον σκληρών και ανθεκτικών 
πετρωμάτων γρανιτικών ή κροκαλοπαγών) οποιασδήποτε κυκλοφοριακής ή άλλης δυσχέρειας, διαστάσεων ως το 
εγκεκριμένο σχέδιο αγωγού συμπεριλαμβανομένων και οιωνδήποτε καθαιρέσεων συναντωμένων όγκων 
σκυροδεμάτων άοπλων ή οπλισμένων, λιθοδοµών και οιωνδήποτε τεχνικών έργων, µη διατηρήσιμων ως και της 
αποσυνθέσεως οιουδήποτε είδους οδοστρώματος εις οιονδήποτε πάχος ή έκταση που εμπίπτει στο ανοιγμένο 
όρυγμα, ακόμα και το εξαιτίας καταπτώσεων των πρανών προστιθέμενο, εκσκαπτομένου ή ορυσσομένου δια 
χειρών, εργαλείων ή μηχανημάτων των οιουδήποτε είδους και ισχύος, της απολύτου εκλογής του αναδόχου, 
δια χρήσεως ή µη εκρηκτικών υλών σε ξηρό έδαφος ή μέσα στο νερό μέχρις στάθμης 0,25 μ. (στάσιμη ή 
υποβιβαζόμενη με άντληση που θα πληρώνεται ιδιαίτερα) και μόρφωση του πυθμένα και των πρανών για την 
σύμφωνα µε τα σχέδια κατασκευαστή του αγωγού και κατά τα λοιπά ως τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 
καθορίζεται:  
Οι δαπάνες εκσκαφής της τυχόν εξυγιάνσεως του πυθμένα που θα απαιτηθεί ως και κατασκευής στραγγιστηριών, 
ύστερα από έγκριση της Υπηρεσίας Θεωρούνται συμβατικός συμπεριλαμβανόμενα στην παρούσα τιμή μονάδας του 
σκάμματος, σε οποιαδήποτε τυχόν έκταση και ποσότητα ήθελε εμφανιστεί η ανάγκη κατασκευής τέτοιων έργων. 
β) Αντιστήριξη των πρανών και παρειών του σκάμματος δια χρήσεως οποιουδήποτε κατάλληλου υλικού και εις 
οποιαδήποτε ήθελε απαιτηθήσα έκταση για την ασφαλή εκτέλεση του έργου κατά την απόλυτο και αποκλειστική 
κρίση και εκτίμηση του αναδόχου ο οποίος αναλαμβάνει με την προσφορά του αυτή την αποκλειστική ποινική 
και αστική ευθύνη για κάθε ατύχημα ή ζημιά στο προσωπικό, στο έργο και για τρίτο. Στις εργασίες 
αντιστηρίξεως συμπεριλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα υλικά και σύνδεσμοι ως και η εργασία πλήρους 
κατασκευής, αποσυνθέσεως και απομακρύνσεως για την επαναχρησιμοποίηση, μαζί µε την φθορά και απομάκρυνση 
των υλικών κ.λ.π. ή και την απώλεια αυτών λόγω αδυναμίας αφαιρέσεως για οποιοδήποτε λόγο και κατά τα 
λοιπά ως τη Σχετική Προδιαγραφή καθορίζεται. 
γ) Οι αναγκαίες εργασίες αντιστηρίξεως και υποστηρίξεως των παρόδιων ακινήτων και των δικτύων ή 
εγκαταστάσεων των Οργανισμών ή Εταιρειών Κοινής Ωφελείας (Ο.Κ.Ω) για την αποτροπή προκλήσεως ζημιών εξ' 
εξαιτίας των έργων κατά την κατασκευή αυτών ή μετά από τυχόν αναγκαία μετάθεση των αγωγών ή καλυμμάτων 
φρεατίων των δικτύων Ο.Κ.Ω εκτελείται υπό του αρμοδίου Οργανισμού εις βάρος του εργοδότου Δήμου 
δ) Αναπέταση και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών από το βάθος του σκάμματος (ορύγματος ή στοάς) δι' 
οποιουδήποτε τρόπου και μέσου της απολύτου εκλογής του αναδόχου και εναπόθεση αυτών εις οιαδήποτε θέση 
επιτρεπόμενη υπό της Αστυνομίας προς προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών 
ή καταλοίπων των εργοταξίων, σε οιαδήποτε απόσταση μεταφοράς και διαστρώσεως των προϊόντων εκσκαφών στους 
τόπους απορρίψεως και κατά τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται. 
ε) Επίχωση των ορυγμάτων αγωγού και φρεατίων με υγιή προϊόντα εκσκαφών ανά στρώσεις σύμφωνα με την σχετική 
Τεχνική προδιαγραφή, μαζί με την έκριψη, την διάστρωση, τις πλάγιες μεταφορές, τη συμπύκνωση με δονητές 
ή αλλά κατάλληλα μηχανήματα (μηχανήματα κρούσεως κ.λ.π.), την αξία του νερού για τη διαβροχή της επιχώσεως 
και κατά τα λοιπά ως τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται. Ο βαθμός συμπιέσεως θα ελέγχεται από 
την Υπηρεσία σε εργαστηριακές έρευνες που η δαπάνη τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. 
στ) Συμπλήρωση των σκαμμάτων σε στοά, μετά την κατασκευή του αγωγού και την εκτέλεση της προστατευτικής 
στρώσεως του αγωγού με προϊόντα εκσκαφών πάχους 30 εκατ., με ξηρολιθοδομή σύμφωνα µε τους όρους της 
σχετικής Τεχνικής Προδιαγραφής. 
ζ) Αναγνώριση του εδάφους και εκτέλεση των απαιτουμένων ερευνών, τόσο για την γνώση της φύσεως του εδάφους 
όσο και την ενημέρωση για τη θέση και το είδος των αγωγών Ο.Κ.Ω που πρόκειται να συναντηθούν και κατά 
τα λοιπά ως στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή καθορίζεται.  
η) Πλήρης αποκατάσταση της τομής του ασφαλτικού οδοστρώματος που δημιουργήθηκε εξ αιτίας της εκσκαφής 
ορύγµατος που αφορά το παρόν άρθρο του Τιμολογίου. Η αποκατάσταση αυτή θα γίνει σε οποιαδήποτε οδό (μικρής 
ή μεγάλης κυκλοφορίας) οποιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας. 
Στην εργασία αποκαταστάσεως του ασφαλτικού οδοστρώματος περιλαμβάνονται οι εργασίες διαμορφώσεως της 
στάθμης επιχώσεως του ορύγματος στα μείον ογδόντα (-80) εκατοστά από την επιφάνεια του οδοστρώματος και 
στην συνέχεια η συμπλήρωση της επιχώσεως με θραυστό υλικό λατοµείου προμήθειας κ.λ.π. με δαπάνη του 
αναδόχου της Π.Τ.Π. 0155 (υλικό 3Α) σύμφωνα µε τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή σε τρόπο ώστε να 
επιτυγχάνεται συμπιεσµένο πάχος ογδόντα (80) εκατοστά επίσης περιλαμβάνονται οι εργασίες : 
1. Επανεκσκαφής της γενομένης επιχώσεως εκ του υλικού 3Α σε τρόπο ώστε να δηµιουργείται μέχρι  
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επιφανείας οδοστρώματος σκάφη δέκα (10) εκατοστών για την κατασκευή του ασφαλτικού τάπητα. 
2. Οι απαιτούμενες εργασίες προετοιμασίας (καθαρισμός επιφανειών, προεπάλειψη κ.λ.π.) για την κατασκευή 
του ασφαλτικού τάπητα σε δύο στρώσεις με τετελεσμένο πάχος πέντε εκατοστών κάθε μία εξ' υλικού ασφαλτικού 
μίγματος πυκνής συνθέσεως (κλειστού τύπου) Π.Τ.Π. Α.Σ.Α. 40, η διάστρωση, η μόρφωση αυτού και η κυλίνδρωση 
µε κατάλληλο μηχάνημα μέχρι την οριστική στερεοποίηση στην επιθυμητή στάθμη παρέχεται όμως στην Υπηρεσία 
επιβλέψεως η δυνατότητα εκλογής και διαφόρου τρόπου αποκαταστάσεως του οδοστρώµατος στις ειδικές 
περιπτώσεις που επιβάλλεται τούτο για την εξασφάλιση ομοιόμορφης συμπεριφοράς του υφισταμένου και του  
αποκαθισταμένου οδοστρώματος. Ειδικότερα στις τομές οδών μεγάλης και βαρείας κυκλοφορίας ως και 
λεωφορειακών γραμμών θα εφαρμοσθεί αποκατάσταση οδοστρώματος σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Προδιαγραφή 
της Δ.Κ.Ε.Ο./Υ.Δ.Ε. Η αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος θα διενεργείται και σε πλάτος μεγαλύτερο 
από το πλάτος του ορύγματος του αγωγού, εάν αυτό έχει φθαρεί από τα βαριά μηχανήματα κατασκευής του αγωγού 
ή το απαιτήσει ο κύριος της οδού εάν αυτή είναι λεωφορειακή γραμμή ή δεν επιτυγχάνεται ομοιόμορφη 
αποκατάσταση.  
η) Πλήρης αποκατάσταση τομής πεζοδρομίου από σκυρόδεμα, εάν αυτό εκσκαφτεί για την κατασκευή του αγωγού 
ακαθάρτων, με άοπλο σκυρόδεμα αναλογίας 300 χλγ. τσιμέντου ποιότητος Β.160 πάχους 0,15µ. Περιλαμβάνονται 
όλα τα υλικά για την Παρασκευή του σκυροδέματος, η φορτοεκφόρτωση , η μεταφορά , η προσέγγιση επί τόπου 
της Θέσεως χρησιμοποιήσεως του, η έγχυση του σκυροδέματος, η συμπύκνωση µε δονητή μάζας ή επιφάνειας, 
η μόρφωση των επιφανειών µε μυστρί. 
θ) Άρση και ανατοποθέτηση κρασπεδορείθρων ή πλακών πεζοδρομίου οποιουδήποτε τύπου, εάν αυτό εκσκαφτούν 
για την κατασκευή του αγωγού. Τα αποκαθιστάμενα κρασπεδόρειθρα και οι πλάκες των πεζοδρομίων θα είναι 
απόλυτα ίδιας κατασκευής και ποιότητας με τα προϋπάρχοντα. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά, η 
αξία των πλακών που τυχόν θα αντικατασταθούν με νέες, η εργασία άρσεως των πλακών πεζοδρομίου, 
αποσυνθέσεως του υποστρώματος αυτών, καθαρισμού, τυχόν λαξεύσεως, ανατοποθετήσεως των πλακών επί του 
πεζοδρομίου μέσω υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος και γενικά η πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου, 
σύμφωνα με τη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. 
ι) Για το βασικό οδικό δίκτυο του Δήμου μας απαιτείται άδεια εκσκαφής από το αρμόδιο τμήμα του ΥΠΕΧΩΔΕ 
καθώς και για τις λεωφορειακές γραμμές εγκριτική απόφαση του ΟΑΣΑ. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 150,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.12.04ΣΧ Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες ΡVC σειράς 41, Για σωλήνες ΡVC/41, Dεσ = 200mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6711.2 

Αγωγοί υπονόμων ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες ΡVC της σειράς 41 με τον εγκιβωτισμό από άμμο. Για ένα 
μέτρο πραγματικού μήκους αγωγού από πλαστικούς σωλήνες ΡVC χωρίς το μήκος των ειδικών τεμαχίων, µε την 
προμήθεια, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, σύνδεση. εγκιβωτισμό των σωλήνων µε άμμο, δοκιμασία των 
σωλήνων του αγωγού. Στην τιμή ακόμα περιλαμβάνονται οι σύνδεσμοι από πλαστικό σωλήνα ΡVC και κάθε άλλη 
εργασία και υλικό συνδέσεως για την διαμόρφωση του αγωγού (για οποιεσδήποτε συνδέσεις) καθώς και οι 
σύνδεσμοι μεταξύ των σωλήνων και των φρεατίων. 
Οι προδιαγραφές των υλικών θα είναι σύμφωνες µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,00 

(Ολογράφως) : δέκα έξι 

A.T. : 3 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.14.01 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών Φρεάτιο εσωτ.διαμέτρου 1,20 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6327 

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 
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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 1,20 m.                                                
 
Τιμή ανά προκατασκευασμένο φρεάτιο από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917 (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.290,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια ενενήντα 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 16.18.01ΣΧ Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων με πλαστικό σωλήνα από ΡVC διαμέτρου Φ125 μαζί με 
το φρεάτιο προσαρμογής. 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 30% ΥΔΡ 6611.170% ΥΔΡ 6622.1 

Εξωτερική διακλάδωση με σωληνωτό αγωγό για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, διαμέτρου Φ16-Φ20 
με χρησιμοποίηση πλαστικών σωλήνων από ΡVC κατασκευαζόμενη σε οποιοδήποτε μήκος επί οιασδήποτε οδού 
(μικρής ή μεγάλης κυκλοφορίας), μετά του φρεατίου προσαρμογής στο πεζοδρόμιο σύμφωνα με το Π.Δ/γμα 6/86, 
οιασδήποτε κατασκευαστικής δυσχέρειας και σε οιοδήποτε βάθος κάτω από το έδαφος, κατασκευαζόμενη από 
ρυμοτομικής γραμμής του ακινήτου μέχρι του οριζομένου σημείου συνδέσεως του αγωγού ακαθάρτων 
περιλαµβανομένης της αξίας του σωλήνως. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι κάτωθι επιμέρους εργασίες: 
1. Η εκσκαφή της απαιτούμενης τάφρου ή ορύγματος οιασδήποτε φύσεως εδάφους οιασδήποτε κυκλοφοριακής ή 
άλλης εμφανιζομένης δυσχέρειας πλάτους ικανού για την έντεχνη εκτέλεση της διακλαδώσεως σε οιοδήποτε 
βάθος κάτω από το έδαφος εκτελούµενη με οιοδήποτε τρόπο εκσκαφής με μηχανήματα ή με τα χέρια σε ξηρό 
έδαφος ή μέσα στο νερό μέχρι στάθμης 0,25µ (στάσιμη ή υποβιβαζόμενη με άντληση), μετά της μορφώσεως των 
παρειών και του πυθμένος του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές με ή χωρίς εκσκαφή σε στοά στο αναγκαίο 
μήκος με ή χωρίς τα απαραίτητα δάπεδα εργασίας για την αναπέταση (ανάλογα με τον τρόπο και τα μέσα εκσκαφής) 
με τις οιεσδήποτε μικρομεταφορές μέσα στο όρυγμα με τις απαιτούμενες αναπετάσεις των προϊόντων εκσκαφής 
ως και των σχετικών φορτοεκφορτώσεων και μετακινήσεων των προϊόντων εκσκαφών σε απόσταση μέχρι 50μ για 
απόθεση και επαναφορά για την επίχωση. Περιλαμβάνεται επίσης η διαμόρφωση του πυθμένα του ορύγματος σε 
ομαλή ομοιόμορφη και σταθερά επιφάνεια εδράσεως της σωληνώσεως σύμφωνα πάντα με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 
2.Οι αντιστηρίξεις πρανών ή παρειών του ορύγματος και οι υποστηρίξεις των τυχόν στοών που θα διανοίγουν 
εκτελούμενες με οιοδήποτε τρόπο και σε οιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάµματος με ξυλοζεύξεις και με τα 
απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους περιλαμβανομένης της φθοράς ξυλείας και των λοιπών υλικών ως και της 
όλης εργασίας κατασκευής και αποσύνδεσης των αντιστηρίξεων και υποστηρίξεων. 
3. Η κατασκευή της σωληνώσεως με πλαστικούς σωλήνες Φ 125 ανεξάρτητα του μήκους των τεμαχίων που θα 
χρησιμοποιηθούν και του αριθμού των απαιτούμενων συνδέσεων αυτών ανεξάρτητα τυχόν εμφανιζομένης 
δυσχέρειας κατά την κατασκευή ήτοι περιλαμβάνεται η προμήθεια, η μεταφορά, η προσέγγιση, η τοποθέτηση 
και η σύνδεση των σωλήνων. Επίσης περιλαμβάνεται η επεξεργασία των αρμών για την επίτευξη απολύτου 
στεγανότητας, ως και κάθε εργασία απαιτούµενη για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία της διακλάδωσης. 
4. Ο εγκιβωτισμός της σωληνώσεως με άμμο καλύπτοντας τη σωλήνωση τουλάχιστον κατά 10 εκ. ήτοι 
περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά της άμμου και η εργασία του εγκιβωτισμού του σωλήνος σε αυτή. 
5. Η σύνδεση της σωληνώσεως με τον αγωγό ακαθάρτων είτε υφίσταται αναμονής είτε όχι μαζί με τα απαιτούμενα 
υλικά συνδέσεως. Η σύνδεση αυτή θα κατασκευάζεται απολύτως έντεχνη και στεγανή. 
6. Η σύνδεση της σωληνώσεως µε την έξοδο παρά τη ρυμοτομική γραμμή στο σημείο που γραπτώς έχει δηλώσει 
ο ιδιοκτήτης μαζί με το φρεάτιο προσαρμογής σύμφωνα με το Π. Δ|γμα 6/86.  
7. Η επίχωση του σκάμματος µε υγιή προϊόντα εκσκαφών σε στρώσεις πάχους μέχρι 30 εκ. μαζί με την έκριψη, 
διάστρωση των πλαγίων μεταφορών, την αξία νερού διαβροχής και τη συμπύκνωση.  
8. Η φορτοκεφόρτωση και η μεταφορά με αυτοκίνητο άσχετα με την απόσταση μεταφοράς από οιαδήποτε οδό των 
οιονδήποτε προϊόντων εκσκαφής μαζί με οιανδήποτε καθυστέρηση αυτοκινήτου. Περιλαμβάνεται επίσης η 
εργασία καθαρισμού της περιοχής από κάθε κατάλοιπο των εργασιών και η επαναφορά επακριβώς στην προτέρα 
της κατάσταση.  
9. Γενικώς οι οιασδήποτε φύσεως εργασίες που δεν αναφέρονται ανωτέρω που είναι όμως απαραίτητα για τη 
ασφαλή και έντεχνο κατασκευή και την πλήρη και κανονική λειτουργία της εξωτερικής διακλάδωσης του 
ακινήτου. 
10. Γενικώς οι δημιουργούμενες δαπάνες για την αντιμετώπιση των δυσχερειών από τα συναντώμενα  
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κάτω από το έδαφος εμπόδια και δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας αγωγών οιασδήποτε άλλης φύσεως και 
προελεύσεως και γενικά όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την αντιμετώπιση οιασδήποτε φύσεως άλλων 
δυσχερειών που τυχόν συναντούνται κατά την κατασκευή. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι αυξημένες δαπάνες 
κατασκευής της διακλάδωσης, οι προερχόμενες από τη μείωση της αποδόσεως των μηχανημάτων και 
εργατοτεχνιτών από αιτία υπάρξεως των ανωτέρω δυσχερειών της τμηματικής εργασίας λόγω εμποδίων της τυχόν 
επιβαλόμενης νυχτερινής εργασίας σε στοά και λόγω της τυχόν ολοκληρωτικής κατασκευής της διακλαδώσεως 
σε στοά.  
11. Πλήρης αποκατάσταση της γενομένης τομής ασφαλτικού οδοστρώματος για την κατασκευή της εξωτερικής 
διακλάδωσης εκτελούμενη σε οποιοδήποτε μήκος και σε οποιαδήποτε οδό. 
12. Άρση και επανατοποθέτηση πλακών πεζοδρομίου οιουδήποτε τύπου λόγω τομής στο πεζοδρόμιο για την 
κατασκευή εξωτερικής διακλάδωσης. Τα αποκαθιστάμενα κρασπεδόρειθρα και πλάκες πεζοδρομίου θα είναι 
απόλυτα ίδιας κατασκευής και ποιότητας με τα προϋπάρχοντα. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα υλικά η 
αξία των πλακών που τυχόν θα αντικατασταθούν με νέες, η εργασία άρσεως των πλακών πεζοδρομίου αποσυνθέσεως 
του υποστρώματος αυτών καθαρισμού, τυχόν λαξεύσεως, επανατοποθετήσεως των πλακών επί του πεζοδρομίου 
µέσω υποστρώματος τσιμεντοκονιάματος και γενικά η πλήρης αποκατάσταση του πεζοδρομίου.  
13. Πλήρης αποκατάσταση τομής πεζοδρομίου εκ σκυροδέματος λόγω εκσκαφής αυτού για την κατασκευή 
εξωτερικής διακλάδωσης. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά δια την παρασκευή του σκυροδέματος η εργασία πλήρους 
αναμίξεως με αναμικτήρα σκυροδέματος, η φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά. η έκχυση του σκυροδέματος, η 
συμπύκνωση µε δονητή μάζας ή επιφανείας η μόρφωση των επιφανειών µε μιστρί. 
14. Γενικά οιαδήποτε εργασία συμπληρωματική και αναγκαία για την όλη κατασκευή και λειτουργία της 
διακλαδώσεως και για την έντεχνο αποκατάσταση της τομής που έγινε στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 800,00 

(Ολογράφως) : οκτακόσια 

A.T. : 5 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.02ΣΧ Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων µε χρήση μηχανικών μέσων. χωρίς την καθαρή µεταφορά των 
προϊόντων εκσκαφής σε παντός τύπου εδάφη εκρηκτικών υλών,  εκτός από 
γρανιτικά-κροκαλοτταγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2127 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χ ήση μηχανικών µέσων΄ πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 
m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε οποιοδήποτε βάθος από το χαμηλότερο χείλος της διατοµής εκσκαφής, 
εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ 
ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα)", µε την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών 
και του πυθµένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών. Επιμέτρηση µε λήψη διατομών 
προ και μετά την εκσκαφή... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ] 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 
τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 
10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 
συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 
σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 
αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 
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A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.41 Διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με διάφορα μέσα πλήν αυτοκινήτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2178 

Διακίνηση προς απόρριψη πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με χρήση διτρόχου 
ή ελαφρών εργοταξιακών οχημάτων εμπροσθίας ανατροπής (mini dumpers), εντός του εργοταξίου ή μέχρι του 
ορίου που προβλέπεται από την μελέτη ή καθορίζεται από την Υπηρεσία. Η τιμή έχει εφαρμογή μόνον σε 
περιπτώσεις σημαντικής έκτασης πλαγίων μεταφορών, μετά από πλήρη τεκμηρίωση. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο και εκατοντάμετρο (m3 x 100 m) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 8 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.                                                
 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.09.02 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 
 
1. Διάστρωση και συμπύκνωση υλικού οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, κατά στρώσεις πάχους έως 15 
cm και συνολικού πάχους ίσου με το προϋπάρχον. 
 
2. Εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης 
 
3. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου 
πάχους 50 mm 
 
4. Διάστρωση και συμπύκνωση ασφαλτομίγματος παραγόμενου εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συνολικού πάχους 
ίσου με το προϋπάρχον κατά στρώσεις συμπυκνωμένου πάχους έως 50 mm. 
 
5. Εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης στην περίπτωση εφαρμογής διπλής ασφαλτικής στρώσης 
       
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων 
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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, ανάλογα με το πάχος των ασφαλτικών 
στρώσεων που προϋπήρχαν, ως εξής: 
 
 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,50 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και πενήντα λεπτά 

A.T. : 11 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.10ΣΧ Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου νησίδας ή πλατείας από τσιμεντόπλακες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6804 

Ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδρομίου με επικάλυψη τσιμεντοπλακών αντιολισθηρών 50Χ50 ή 40X40 cm ή 
τσιµεντοπλακιδίων διαφόρων διαστάσεων, επί βάσης οπλισμένου με πλέγμα σκυροδέματος κατηγορίας C10/12, 
πάχους τουλάχιστον 7,0 cm, ή οποιοδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί (κυβόλιθοι, µάρμαρα, πλάκες κ.λ.π) έτσι 
ώστε το πεζοδρόμιο να επανέλθει στην προτέρα κατάσταση. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται: 
α. Η δαπάνη και οι εργασίες για την προμήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά την 
φορτοεκφόρτωση, τη μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο του έργου όλων των απαιτουμένων υλικών 
και µηχανηµάτων για την πλήρη κατασκευή της ως άνω βάσης από σκυρόδεμα, καθώς και του απαιτούμενου 
πλέγματος για τον οπλισµό του σκυροδέματος. 
 
β. Η δαπάνη και οι εργασίες για την προµήθεια, τη φορτοεκφόρτωση, τη σταλία του αυτοκινήτου κατά την 
φορτοεκφόρτωση και τη μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση όλων των απαιτουµένωνυλικών (τσιµεντοπλακών 50Χ50 
cm ή πλακιδίων κάθε είδους και διαστάσεων, μάρµαρα, κυβόλιθους, πλάκες Καρύστου, σκυρόδεµα κ.λ.π.) από 
τις εγκαταστάσεις παραγωγής των μέχρι τη θέση διάστρωσής τους επί τόπου του έργου.  
 
γ. Η δαπάνη και οι εργασίες για την πλήρη ανακατασκευή και επαναφορά πεζοδροµίου με την πλήρη - επικάλυψη 
τσιµεντοπλακών 50Χ50 cm ή τσιμεντοπλακιδίων διαφόρων διαστάσεων οπλισµένου με πλέγμα - σκυροδέµατος 
κατηγορίας C10/12, πάχους τουλάχιστον 7,0 cm, ή οποιοδήποτε άλλου υλικού απαιτηθεί (κυβόλιθους, μάρμαρα, 
πλάκες κ.λ. π.) με τα των υλικών τοποθέτησής τους, έτσι ώστε το πεζοδρόµιο να επανέλθει στην προτέρα 
κατάσταση. 
 
δ. Όλες οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στους γενικούς όρους του παρόντος τιμολογίου. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,50 

 (Ολογράφως) : είκοσι δύο και πενήντα λεπτά 

                         

Οι μελετητές  

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
Ο Διευθυντής 

ΤΣΙΑΤΑ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

ΠΕ3 με Α' β. 

ΑΛΕΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ 
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΔΕ 

ΠΕ3 με Α' β. 
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