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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.15.01 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών 
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων 
περιοχών και εκτός καταστρώµατος οδών.  
 
Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην 
µελέτη τυπική διατοµή του δικτύου, επιµετράται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία 
άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συµπλήρωση του υπολοίπου 
όγκου του ορύγµατος, µετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισµό της σωλήνωσης, µε 
τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Επιµέτρηση ανά m3 ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, εντός 
των προβλεποµένων από την µελέτη γραµµών πληρωµής.  
 
 Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη                                       
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 2 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.15.02 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή υπογείων δικτύων 
σωληνώσεων εκτός κατοικηµένων περιοχών Σε βαχώδη εδάφη 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6065 

Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακα για την τοποθέτηση σωληνώσεων αρδευτικών 
δικτύων, εξωτερικών υδραγωγείων ή υπογείων καλωδίων, εκτός κατοικηµένων 
περιοχών και εκτός καταστρώµατος οδών.  
 
Ο εγκιβωτισµός της σωλήνωσης µε θραυστά υλικά, σύµφωνα µε την προβλεπόµενη στην 
µελέτη τυπική διατοµή του δικτύου, επιµετράται ιδιαιτέρως σύµφωνα µε τα οικεία 
άρθρα του Τιµολογίου. 
 
Στο παρόν άρθρο περιλαµβάνεται, πέραν της εκσκαφής, η συµπλήρωση του υπολοίπου 
όγκου του ορύγµατος, µετά την τοποθέτηση και τον εγκιβωτισµό της σωλήνωσης, µε 
τα προϊόντα της εκσκαφής, καθώς και η φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των 
πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής σε οποιαδήποτε απόσταση. 
 
Επιµέτρηση ανά m3 ορύγµατος, βάσει στοιχείων αρχικών και τελικών διατοµών, εντός 
των προβλεποµένων από την µελέτη γραµµών πληρωµής.  
 
 Σε βαχώδη εδάφη                                                             
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4,00 

(Ολογράφως) : τέσσερα 

A.T. : 3 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισµός σωλήνων µε άµµο προελεύσεως λατοµείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6069 

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" 
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Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται : 
 
α. Η προµήθεια και µεταφορά άµµου λατοµείου επί τόπου του έργου. 
β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγµα. 
γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συµπύκνωση της στρώσης 
εγκιβωτισµού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, µε ιδιαίτερη προσοχή 
για την αποφυγή ζηµιών στην σωληνογραµµή. 
 
Τιµή για ένα κυβικό µέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες από την µελέτη 
γραµµές πληρωµής (τυπικές διατοµές αγωγών). 

ΕΥΡΩ : 11,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=30km (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 16,70 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 16,70 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 4 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 5.05.02 Επιχώσεις ορυγµάτων υπογείων δικτύων µε διαβαθµισµένο θραυστό αµµοχάλικο λατοµείου 
Για συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6068 

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. 

ΕΥΡΩ : 11,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί καλής βατότητας, απόσταση L=30km (>=5km)  
(0,19€/m3.km)      30 x 0,19 =    5,70 
Συνολικό κόστος άρθρου 16,70 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 16,70 

(Ολογράφως) : δέκα έξι και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 5 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 4521Β 

Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού µέτρου αποξηλωθέντος 
ασφαλτικού οδοστρώµατος, ήτοι: 
 
1. ∆ιάστρωση 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 
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4. ∆ιάστρωση 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 
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 Ο∆Ο). 
 
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): 18,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ 

A.T. : 6 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.12 Προσαύξηση τιµών εκσκαφών ορυγµάτων υπογείων δικτύων για την αντιµετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόµενα κατά µήκος δίκτυα ΟΚΩ. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6087 

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. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 7 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 3.17 Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6054 

Εκσκαφή θεµελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες, χωρίς χρήση 
κρουστικού εξοπλισµού (δηλ. µε υδραυλική σφύρα, αερόσφυρες κλπ), µε την 
µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ02-04-00-00 "Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων". 
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται τυχόν απαιτούµενες αντλήσεις των υδάτων, εφ όσον η 
στάθµη ηρεµίας τους είναι έως 30 cm επάνω από την στάθµη του πυθµένα του 
ορύγµατος (άλλως επιµετρώνται ιδιαιτέρως), καθώς και τυχόν απαιτούµενες 
σποραδικές αντιστηρίξεις. 
 
Ως σποραδικές θεωρούνται οι αντιστηρίξεις που δεν υπερβαίνουν τα 2,00 m2 ανά 
20,0 m2 παρειών ορύγµατος.  
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Επιµέτρηση σύµφωνα µε την θεωρητική διατοµή της µελέτης (οι τυχόν υπερεκσκαφές 
δεν συνυπολογίζονται). 
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3), κατά τα ανωτέρω. 

ΕΥΡΩ : 2,00 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L=5km (=5km)  
(0,25€/m3.km)      5 x 0,25 =    1,25 
Συνολικό κόστος άρθρου 3,25 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 3,25 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 8 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.5 Κοπή και αποµάκρυνση ξυλωδών φυτών µε µηχανήµατα και εργάτες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5371 

Κοπής ξυλωδών φυτών και βάτων πρανούς ή νησίδας, µε κατάλληλα µηχανήµατα ή/και 
µε εργάτες, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη. 
Περιλαµβάνεται η η κοπήόλωντωνξυλωδώνφυτών(Αύλανθος, Νικοτιάνα κ.λ.π.) και 
βάτων που καλύπτουν την οριζόντια ή και κατακόρυφη σήµανση της οδού µε χρήση 
κατάλληλων εξαρτηµάτων που προσαρµόζονται σε ελκυστήρα ήµε εργάτες και 
εργαλεία, η αποµάκρυνση από τους χώρους του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν 
από την κοπή και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. 
 
Τιµή ανά στρέµµα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

A.T. : 9 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.7 Κόψιµο - εκρίζωση  δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους 
κορµού έως 3,0 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-07-01-00.  
 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
 ΝΑΠΡΣ Ζ02.06   
 Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορµού έως 3,0 m                                                                                        
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 10 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.8 Κόψιµο - εκρίζωση  δένδρων, κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους 
κορµού > 3,0 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Εκρίζωση µε εκσκαφέα του υπόγειου τµήµατος µεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 
κοπή, και αποµάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο προς 
απόρριψη σε εγκεκριµένη θέση, σύµφωνα µε την φυτοτεχνική µελέτη και την ΕΤΕΠ 
10-07-01-00.  
 
Περιλαµβάνονται οι δαπάνες του απαιτουµένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 
µηχανηµάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 
 
 ΝΑΠΡΣ Ζ02.06   
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 Κοπή - εκρίζωση ξενικών δένδρων (αείλανθος, κλπ) ύψους κορµού > 3,0 m                                                                                          
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 

A.T. : 11 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α02 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ηµιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1123.Α 

Γενικές εκσκαφές, µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών 
οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους και κλίσεως πρανών, σε νέο έργο ή για επέκταση 
ή συµπλήρωση ή διαπλάτυνση υπάρχοντος, ανεξαρτήτως της θέσης εργασίας και των δυσχερειών που 
προκαλεί (κοντά ή µακριά, χαµηλά ή υψηλά σχετικά µε το υπάρχον έργο), για οποιοδήποτε σκοπό και µε 
οποιοδήποτε εκσκαπτικό µέσο, εν ξηρώ ή µε παρουσία νερών, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται  επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m µετά της µόρφωσης των πρανών και 
του πυθµένα τους,  
 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων, 
 
- τριγωνικών τάφρων µετά της µόρφωσης των πρανών, όταν αυτές κατασκευάζονται στη συνέχεια των 
γενικών εκσκαφών της οδού, 
 
- για τον καθαρισµό οχετών ύψους και πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, 
 
- τεχνικών Cut and Cover µετά των µέτρων προσωρινής και µόνιµης αντιστήριξης των πρανών των 
εκσκαφών εφόσον δεν αποζηµιώνονται µε άλλο άρθρο αυτού του τιµολογίου 
 
- για τη δηµιουργία στοµίων σηράγγων και Cut and Cover  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η προσέγγιση µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, η εκσκαφή µε οποιοδήποτε µέσο και υπό 
οποιεσδήποτε συνθήκες,  
 
- η αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης και ο 
σχηµατισµός των αναβαθµών  
 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίηση των κατάλληλων στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για 
απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές ή προσωρινές θέσεις 
 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις των προσωρινών 
αποθέσεων και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των χώρων 
απόθεσης σύµφωνα µε τους περιβαλλοντικούς όρους 
 
- η αντιστήριξη των πρανών εκσκαφή όπου τυχόν αυτή απαιτείται, καθώς και η εκθάµνωση κοπή, εκρίζωση 
και αποµάκρυνση δένδρων, ανεξαρτήτως περιµέτρου κορµού, σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
- η αντιµετώπιση πάσης φύσεως δυσχερειών που προκύπτουν από τη σύγχρονη κυκλοφορία, όπως 
περιορισµένα µέτωπα και όγκοι εκσκαφών κλπ. 
 
- η συµπύκνωση της σκάφης των ορυγµάτων κάτω από τη "στρώση έδρασης οδοστρώµατος" µέχρι του βάθους 
που λαµβάνεται υπόψη στον καθορισµό της Φέρουσας Ικανότητας Έδρασης (Φ.Ι.Ε), όπως αυτή ορίζεται 
στην µελέτη, σε βαθµό συµπύκνωσης που να αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόµενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο 
µε το 90% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιηµένη δοκιµή Proctor 
(Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2).  
 
- οι πάσης φύσεως σταλίες του µηχανικού εξοπλισµού και των µεταφορικών µέσων 
 
- η επανεπίχωση (µε προϊόντα εκσκαφών) των θεµελίων και τάφρων εκτός του σώµατος της οδού, που οι 
εκσκαφές τους αποζηµιώνονται µε το άρθρο αυτό, όταν δεν υπάρχει απαίτηση συµπύκνωσης 
 
Επισηµαίνεται ότι η τιµή είναι γενικής εφαρµογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε µια ή 
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραµµα εκτέλεσης του έργου ή άλλους  
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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. ∆ιευκρινίζεται 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. 

ΕΥΡΩ : 0,65 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L=5km (=5km)  
(0,25€/m3.km)      5 x 0,25 =    1,25 
Συνολικό κόστος άρθρου 1,90 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1,90 

(Ολογράφως) : ένα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 12 
 

Άρθρο : ΝΑΟ∆Ο Α03.3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟ∆Ο 1133.Α 

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 ∆ΕΗ, εγκαταστάσεις Ο.Κ.Ω., στρατιωτικές 
εγκαταστάσεις κλπ), µε την µεταφορά των προϊόντων σε οποιαδήποτε απόσταση, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 02-
02-01-00.  
 
Με το άρθρο αυτό τιµολογούνται επίσης οι ακόλουθες βραχώδεις εκσκαφές: 
 
- ανοιχτών τάφρων για το τµήµα τους πλάτους µεγαλύτερου των 5,00 m, µε την µόρφωση των πρανών και 
του πυθµένα τους, 
 
- για τη δηµιουργία αναβαθµών προς αγκύρωση των επιχωµάτων 
 
- τριγωνικών τάφρων µε την µόρφωση των πρανών, όταν αυτές διαµορφώνονται συγχρόνως µε τις γενικές 
εκσκαφές της οδού 
 
- τεχνικών Cut & Cover 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
- η όρυξη µε οποιοδήποτε µέσο ή και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, 
 
- η αποµάκρυνση και αποστράγγιση των υδάτων, η µόρφωση των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της 
σκάφης και ο σχηµατισµός των αναβαθµών 
 
- η διάνοιξη διατρηµάτων γόµωσης, 
 
- η προµήθεια, µεταφορά, τοποθέτηση, πυροδότηση εκρηκτικών υλών µε όλες τις απαιτούµενες εργασίες 
για ασφαλή έκρηξη και όλα τα απαιτούµενα υλικά (εκρηκτικές ύλες, θρυαλίδες, πυροκροτητές, 
επιβραδυντές κ.λ.π.) 
 
- η διαλογή, φύλαξη, φορτοεκφόρτωση σε οποιοδήποτε µεταφορικό µέσο και η µεταφορά των προϊόντων σε 
οποιαδήποτε απόσταση για τη χρησιµοποίησή τους στο έργο (π.χ. κατασκευή επιχωµάτων) ή για απόρριψη 
των πλεοναζόντων σε επιτρεπόµενες τελικές, 
 
- η εναπόθεση σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις, η επαναφόρτωση από τις θέσεις προσωρινών αποθέσεων 
και η εκφόρτωση σε τελικές θέσεις, καθώς και η διάστρωση και διαµόρφωση των αποθέσεων σύµφωνα µε 
τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου 
 
- η καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεµα που βρίσκονται εντός της ζώνης των γενικών εκσκαφών  
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- 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. 

ΕΥΡΩ : 7,50 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L=5km (=5km)  
(0,25€/m3.km)      5 x 0,25 =    1,25 
Συνολικό κόστος άρθρου 8,75 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 8,75 

(Ολογράφως) : οκτώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 13 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 2.02 Φορτοεκφόρτωση βραχωδών υλικών ή καθαιρεθέντος οπλισµένου ή άοπλου σκυροδέµατος 
µε την µεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6072 

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). 

ΕΥΡΩ : 0,40 + ΜΤΦ 

∆απάνη µεταφοράς εκτός πόλεως, οδοί κακής βατότητας, απόσταση L=5km (=5km)  
(0,25€/m3.km)      5 x 0,25 =    1,25 
Συνολικό κόστος άρθρου 1,65 

Ευρώ (Αριθµητικά) : 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 
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A.T. : 14 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 
Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη 
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία περίπτωση 
επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.   
 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί 
τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος 
σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το 
µέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών 
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που 
καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες 
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
 
 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  
 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
 01-01-05-00:∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 
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ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C20/25.                                
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 

Ευρώ (Αριθµητικά): 85,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε 

A.T. : 15 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.10.06 Παραγωγή, µεταφορά, διάστρωση, συµπύκνωση και συντήρηση σκυροδέµατος Για 
κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6329 

Παραγωγή ή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του έργου, διάστρωση και συµπύκνωση 
σκυροδέµατος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1, του Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος (ΚΤΣ) και του 
Ε.Κ.Ω.Σ. (εφ' όσον δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις του ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1), καθώς 
και τις απαιτήσεις της Μελέτης.  
 
Επισηµαίνεται ότι η  κατασκευή των καλουπιών επιµετράται ιδιαίτερα µε βάση τα 
οικεία άρθρα του ΝΕΤ Υ∆Ρ. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια, η µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση του έργου, του 
σκυροδέµατος, εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεµα, ή η προµήθεια, 
φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούµενων υλικών (αδρανών, τσιµέντων, νερού) για την 
παρασκευή του σκυροδέµατος, εφόσον το σκυρόδεµα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 
(εργοταξιακό σκυρόδεµα), οι σταλίες των αυτοκινήτων µεταφοράς αδρανών υλικών 
και σκυροδέµατος, η παρασκευή το µίγµατος και η µεταφορά του σκυροδέµατος στην 
θέση διάστρωσης. 
 
Επισηµαίνεται ότι στην τιµή ανά κατηγορία σκυροδέµατος συµπεριλαµβάνεται η  
δαπάνη της εκάστοτε απαιτούµενης ποσότητας τσιµέντου για την επίτευξη των 
προβλεποµένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίµου κλπ) υπό την εφαρµοζόµενη 
κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών κατά περίπτωση.  Σε ουδεµία περίπτωση 
επιµετράται ιδιαίτερα η ενσωµατούµενη ποσότητα τσιµέντου στο σκυρόδεµα. 
 
Η απαιτούµενη κοκκοµετρική διαβάθµιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε 
τσιµέντο για την επίτευξη της ζητούµενης χαρακτηριστικής αντοχής του  
σκυροδέµατος καθορίζεται εργαστηριακά µε δαπάνη του Aναδόχου. 
 
β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών) που προβλέπονται από την 
εγκεκριµένη, κατά περίπτωση, µελέτη συνθέσεως επιµετρώνται ιδιαιτέρως. 
 
γ. Η  χρήση δονητών µάζας ή/και επιφανείας και η διαµόρφωση της άνω στάθµης 
(τελικής ή προσωρινής) των σκυροδοτουµένων στοιχείων, σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στην µελέτη του έργου.   
 
δ. Η σταλία των οχηµάτων µεταφοράς του σκυροδέµατος (βαρέλες), η µετάβαση επί 
τόπου, το στήσιµο και η επιστροφή της αντλίας σκυροδέµατος, καθώς και η 
περισυλλογή, φόρτωση και αποµάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων ή περισσεύµατος 
σκυροδέµατος που έχει προσκοµισθεί στην θέση σκυροδέτησης.  
 
ε. ∆εν συµπεριλαµβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαµόρφωσης δαπέδων ειδικών 
απαιτήσεων (λ.χ. βιοµηχανικό δάπεδο). 
 
Οι τιµές του παρόντος άρθρου είναι γενικής εφαρµογής και δεν εξαρτώνται από το 
µέγεθος των κατασκευών από σκυρόδεµα (εκτός από την περίπτωση των µικρών 
αποµακρυσµένων τεχνικών έργων, για τα οποία εφαρµόζεται η προσαύξηση τιµής που 
καθορίζεται στο άρθρο Υ∆Ρ 9.13), την ολοκλήρωσή τους σε µία ή περισσότερες 
φάσεις (τµηµατική εκτέλεση) ή τυχόν τοπικούς περιορισµούς και δυσχέρειες 
(εξασφάλιση της κυκλοφορίας κατά την διάρκεια της κατασκευής, στενότητα χώρου, 
προστασία γειτονικών κατασκευών, δυσχέρειες προσέγγισης του σκυροδέµατος, 
σκυροδέτηση υπό ακραίες καιρικές συνθήκες κλπ). 
 
Οι εργασίες θα εκτελούνται σύµφωνα µε τις ακόλουθες ΕΤΕΠ: 
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 01-01-01-00: Παραγωγή και µεταφορά σκυροδέµατος  
 01-01-02-00: ∆ιάστρωση και συµπύκνωση σκυροδέµατος  
 01-01-03-00: Συντήρηση σκυροδέµατος  
 01-01-04-00:Εργοταξιακά συγκροτήµατα παραγωγής σκυροδέµατος 
 01-01-05-00:∆ονητική συµπύκνωση σκυροδέµατος 
 01-01-07-00:Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών 
 
Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεµα επί τόπου 
του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέµατος µετά την παρέλευση 90 
λεπτών από την ανάµιξη, εκτός εάν εφαρµοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα µε βάση 
ειδική µελέτη συνθέσεως. 
 
 Για κατασκευές από σκυρόδεµα κατηγορίας C25/30.                                
 
Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεµα, σύµφωνα µε 
τις προβλεπόµενες από την µελέτη διαστάσεις 

Ευρώ (Αριθµητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 16 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.01 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6301 

Απλοί ξυλότυποι ή σιδηρότυποι (καλούπια) επιπέδων επιφανειών κατασκευών πάσης 
φύσεως υδραυλικών έργων από σκρόδεµα, όπως ανοικτών και κλειστών αγωγών 
ορθογωνικής διατοµής ,σε ευθυγραµµία ή καµπύλη, βάθρων, τοίχων, πλακών, 
φρεατίων κ.λ.π. σε οποιαδήποτε στάθµη πάνω ή κάτω από το δάπεδο εργασίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώµατα" και 01-04-00-00 
"Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεµα (τύποι)" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
 
- Η προσκόµιση επί τόπου των έργων όλων των απαιτουµένων υλικών για την 
διαµόρφωση των καλουπιών (ανάλογα µε το σύστηµα του καλουπιού που εφαρµόζεται) 
- Οι εργασίες ανέγερσης του καλουπιού (ξυλοτύπου, µεταλλοτύπου, πλαστικοτύπου 
ή/και συνδυσµού αυτών), ώστε να ανταποκρίνεται στην γεωµετρία των εκάστοτε προς 
σκυροδέτηση στοιχείων, σύµφωνα τις καθοριζόµενες απο την µελέτη διαστάσεις, 
ανοχές και απαιτήσεις επιφανειακών τελειωµάτων. Συµπεριλαµβάνεται η απασχόληση 
ειδικευµένου και µή προσωπικού καθώς και όλα τα εργαλεία και λοιπά µέσα και 
εξοπλισµός που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιιών. 
- Η ανέγερση των πάσης φύσεων ικριωµάτων ή/και βοηθητικών κατασκευών που 
απαιτούνται για την υποστήριξη, στερέωση και συγκράτηση των καλουπιών. 
- Η διαµόρφωση κιγκλιδωµάτων, κλιµάκων, ραµπών και διαβαθρών για την ευχερή και 
ασφαλή διακίνηση του προσωπικού του συνεργείου σκυροδέτησης 
- Η επάλειψη του ξυλοτύπου µε υλικό διευκόλυνσης της αποκόλλησης 
- Η πλήρης αποσυναρµολόγηση των καλουπιών µετά την παρέλευση του καθοριζοµένου 
από την µελέτη χρόνου παραµονής τους, καθώς και η συγκέντρωση, συσκευασία, 
φόρτωση και µεταφορά των υλικών. 
- Ο πλήρης καθαρισµός των επιφανειών του σκυροδέµατος από προεξέχοντα στοιχεία 
πρόσδεσης (τζαβέτες, καρφιά, σύρµατα κλπ). 
- Η αποκατάσταση τυχόν φωλεών στις αποκαλυπτόµενες επιφάνεις του σκυροδέµατος µε 
τσιµεντοκονία ή τσιµεντοειδή υλικά, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην µελέτη 
ή/και τις οδηγίες της Επίβλεψης. 
- Ο πλήρης καθαρισµός του εργοταξίου από πάσης φύσεως υπολείµατα υλικών 
κατασκευής ικριωµάτων και καλουπιών, συµπεριλαµβανοµένης της περισυλλογής των 
αχρήστων καρφοβελονών. 
- Η φθορά και η αποµείωση των πάσης φύσεως υλικών κατασκευής ικριωµάτων και 
καλουπιών. Σε καµµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση φθαρµένων ή 
παραµορφωµένων υλικών (ξυλείας, µεταλλικών στοιχείων κλπ)  
- Η δαπάνη των πάσης φύσεως πλαγίων µεταφορών εντός του εργοταξίου, µε ή χωρίς 
µηχανικά µέσα 
- Η δαπάνη των υλικών πρόσδεσης, στερέωσης, και συνδέσεων πάσης φύσεως 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) αναπτυγµένης επιφάνειας σε επαφή µε το σκυρόδεµα. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 8,00 

(Ολογράφως) : οκτώ 
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A.T. : 17 
 

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

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6311 

Προµήθεια και µεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος πάσης 
φύσεως κατασκευών υδραυλικών έργων, µορφής διατοµών και κατηγορίας (χάλυβας 
B500A, B500C και δοµικά πλέγµατα) σύµφωνα µε την µελέτη, διαµόρφωσή του σύµφωνα 
µε την µελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωµάτωσης µε οποιοδήποτε µέσον και 
τοποθέτησή του σύµφωνα µε τα σχέδια οπλισµού. Εκτέλεση εργασιών σύµφωνα µε την 
ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισµός σκυροδεµάτων" 
 
Η τοποθέτηση του σιδηροπλισµού θα γίνεται µόνον µετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 
ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέµατος (π.χ. υπόστρωµα οπλισµένων δαπέδων 
κλπ). 
 
Ο χάλυβας οπλισµού σκυροδεµάτων επιµετράται σε χιλιόγραµµα βάσει αναλυτικών 
Πινάκων Οπλισµού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συµπεριλαµβάνονται στην εγκεκριµένη 
µελέτη του έργου θα συντάσσονται µε µέριµνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 
στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 
οπλισµού.  
 
Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της µελέτης και θα περιλαµβάνουν 
λεπτοµερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγµατα), τις διαµέτρους, τις θέσεις 
τοποθέτησης και τα µήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον µέτρο κατά διάµετρο, τα 
επί µέρους και τα ολικά µήκη των ράβδων, τα µερικά βάρη ανά διάµετρο και το 
ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισµού, µετά την παραλαβή των οπλισµών, θα 
υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιµέτρηση 
των οπλισµών. 
 
Το ανά τρέχον µέτρο βάρος των ράβδων οπλισµού θα υπολογίζεται µε βάση τον πίνακα 
3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καµµία περίπτωση δεν 
γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισµός του µοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 
ζυγολογίου. 
________________________________________________________________________________ 
          |           Πεδίο εφαρµογής                    | 
 
__________|______________________________________________|______________________ 
  Ονοµ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολληµένα | Ονοµ.   |   Ονοµ.  
διάµετρος | Ράβδοι |ευθυγραµµισµένα |   πλέγµατα και     |διατοµή  | µάζα/µέτρο 
  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώµατα      | (mm2)   |  (Kg/m)     
__________|________|________________|____________________|_________|____________ 
          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 
__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 
  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 
  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 
  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 
  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 
  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 
  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 
  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 
 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      
 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 
 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 
 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 
 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  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 
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αρµοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα συµβατικά τεύχη του έργου 
προβλέπετει ιδιαίτερη επιµέτρηση και πληρωµή αυτών. 
- Οι πλάγιες µεταφορές και η διακίνηση του οπλισµού σε οποιοδήποτε ύψος από το 
 δάπεδο εργασίας.  
- Η τοποθέτηση υποστηριγµάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεµαχίων 
ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 
- Η αποµείωση και φθορά του οπλισµού κατά την κοπή και κατεργασία . 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) σιδηρού οπλισµού υδραυλικών έργων τοποθετηµένου 
σύµφωνα µε την µελέτη. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,95 

(Ολογράφως) : ενενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 18 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.30.02 Τυπικά φρεάτια αερεξαγωγού, για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 2.20 χ 1.50 m 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 50% Υ∆Ρ 632950% Υ∆Ρ 6311 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου αερεξαγωγού, 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), 
σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης   
- οι απαιτούµενες εσωτερικές διαµορφώσεις του φρεατίου  
- η µόνωση των εξωτερικών παρειών του φρεατίου µε  ασφαλτική επάλειψη 
- η προµήθεια και τοποθέτηση των προβλεποµένων χυτοσιδηρών βαθµίδων και του 
καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 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 η βαλβίδα εισαγωγής-εξαγωγής αέρα και η συρταρωτή 
δικλίδα αποµόνωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του Τιµολογίου. 
 
 Τυπικό φρεάτιο αερεξαγωγου για αγωγούς DN > 600 mm, διαστάσεων 2.20x1.50 m   
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2.500,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 19 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 9.31.01 Τυπικά φρεάτια εκκένωσης, απλά 

 Κωδικοί αναθεώρησης: 50% Υ∆Ρ 632750% Υ∆Ρ 6311 

Πλήρης κατασκευή τυπικού φρεατίου εκκένωσης, 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. 
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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), 
σύµφωνα 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 
καλύµατος του φρεατίου, σύµφωνα µε τα σχέδια της Μελέτης. 
- η κατασκευή διάταξης αποχέτευσης του φρεατίου προς κατάλληλο αποδέκτη (σωλήνας, 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 η χυτοσιδηρή συρταρωτή δικλείδα και το τεµάχιο 
εξάρµωσης, που πληρώνονται µε τα αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. 
 
 Τυπικό φρεάτιο εκκένωσης απλό (τύπου Α)                                      
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) πλήρως κατασκευασµένου φρεατίου. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.900,00 

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια 

A.T. : 20 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.02.17 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. 
διαµέτρου DN 400 mm/ ΡΝ 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.9 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
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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. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 80 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), 
µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 Ονοµ. διαµέτρου DN 400 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθµητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : 21 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.01.15 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 315 mm / ΡΝ 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.7 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
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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. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθµητικά): 57,80 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 22 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.01.35 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 315 mm / ΡΝ 12,5 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
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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. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm.                                                                                                         

Ευρώ (Αριθµητικά): 73,50 

(Ολογράφως) : εβδοµήντα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 23 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.01.55 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 315 mm / ΡΝ 16 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3 

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 
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κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθµητικά): 89,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα εννέα 

A.T. : 24 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.01.75 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 315 mm / ΡΝ 20 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.3 

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)  
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ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 315 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 20 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθµητικά): 105,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πέντε 

A.T. : 25 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.01.13 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 250 mm / ΡΝ 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.6 

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). 
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O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 250 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                          

Ευρώ (Αριθµητικά): 34,70 

(Ολογράφως) : τριάντα τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 26 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.02.11 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. 
διαµέτρου DN 200 mm / ΡΝ 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.4 

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 
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τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 80 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), 
µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.                                                                
 Ονοµ. διαµέτρου DN 200 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           

Ευρώ (Αριθµητικά): 25,20 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και είκοσι λεπτά 

A.T. : 27 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.01.09 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 140 mm / ΡΝ 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.2 

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, 
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PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 140 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           
Ευρώ (Αριθµητικά): 14,70 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 28 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.02.08 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (µε ελάχιστη 
απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονοµ. 
διαµέτρου DN 125 mm / ΡΝ 10 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.2 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
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οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 80 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), 
µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.                                                                                                                                                
 Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 10 atm.                                                                                                           
Ευρώ (Αριθµητικά): 12,60 

(Ολογράφως) : δώδεκα και εξήντα λεπτά 
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A.T. : 29 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.01.28 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 125 mm / ΡΝ 12,5 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6622.2 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται 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 125 mm / ονοµ. πίεσης ΡΝ 12,5 atm.                                                                                                         
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Ευρώ (Αριθµητικά): 14,70 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εβδοµήντα λεπτά 

A.T. : 30 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.14.03.18 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) µε συµπαγές τοίχωµα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη 
αντοχή MRS10= 10 MPa), µε συµπαγές τοίχωµα ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική 
επίστρωση από θερµοπλαστικό υλικό που µπορεί να αποξεσθεί (peelable layer) σύµφωνα µε 
το Παράρτηµα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm/ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6621.2 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συµπαγούς τοιχώµατος κατά 
ΕΝ 12201-2 για την µεταφορά ποσίµου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 
οµβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 
 
Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται µε βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 
PE40), την ονοµαστική διάµετρο DN (ταυτίζεται µε την εξωτερική διάµετρο: 
σωλήνες DN/OD), τον τυποποιηµένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 
λόγος της εξωτερικής διαµέτρου του σωλήνα προς το ονοµαστικό πάχος του 
τοιχώµατος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 
πολυστρωµατικής εξώθησης, µε πρόσθετη αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση -peelable 
layer). 
 
O αριθµός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 
µε την ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  
ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 
 
Σύµφωνα µε το EN 12201-2, η ονοµαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 
κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται µε µία µέγιστη 
τιµή SDR  
 
Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται µε βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 
εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώµατος (SDR) που 
καθορίζονται στο Πρότυπο. 
 
Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήµανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 
µεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιµο νερό, Ρ = για 
δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 
 
Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση µεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιµές 
έχουν εφαρµογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 
 
Επισηµαίνεται ότι οι σωλήνες µε αποσπώµενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 
οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, µηχανικών και χηµικών 
χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
 
Στις τιµές µονάδος του παρόντος άρθρου περιλαµβάνονται: 
 
α. Η προµήθεια,  µεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 
µεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών 
τεµαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόµιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 
σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούµενα αναλώσιµα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 
ειδικών τεµαχίων τους από ΡΕ  µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 
welding) ή χρήση ηλεκτροµουφών, καθώς και η δοκιµασία του δικτύου κατά τµήµατα 
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήµανσης του δικτύου 
σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
 
∆ιευκρινίζεται 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, 

Σελίδα 28 από 33 



Τιµολόγιο δηµοπράτησης 

 

ανά τύπο, ονοµαστική διάµετρο και ονοµαστική πίεση, ως εξής: 
 
 Σωληνώσεις πιέσεως από πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 (µε ελάχιστη απαιτούµενη αντοχή MRS10= 10 MPa), µε 
συµπαγές τοίχωµα ΕΝ 12201-2 και πρόσθετη εξωτερική επίστρωση από θερµοπλαστικό υλικό που µπορεί να 
αποξεσθεί (peelable layer) σύµφωνα µε το Παράρτηµα C του ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.                                                                                                                                                                                             
 Ονοµ. διαµέτρου DN 125 mm/ονοµ. πίεσης ΡΝ 16 atm.                                                                                                             

Ευρώ (Αριθµητικά): 18,80 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 31 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 13.10.02.03 Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου Ονοµαστικής 
πίεσης 16 atm Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή βαλβίδας 
εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής ενεργείας, παλινδροµικού τύπου, αποτελούµενης 
από κορµό από ελατό χυτοσίδηρο, πλωτήρα από πολυπροπυλένιο ή πολυαµίδιο, 
µεµβράνη σιλικόνης, δακτύλιο στεγανότητας από ΕPDM και άξονα από ανοξείδωτο 
χάλυβα.  
 
Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
 
 Ονοµαστικής πίεσης 16 atm.                                                     
 Ονοµαστικής διαµέτρου DN 100 mm.                                               
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 340,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια σαράντα 

A.T. : 32 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 13.03.03.03 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονοµαστικής πίεσης 16 atm Ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 100 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1 

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 "∆ικλίδες 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. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : 33 
 

Άρθρο : ΝΕΤΥ∆Ρ 13.03.03.09ΣΧ1 ∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές D3OO PN-16 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1 

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 "∆ικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές". Περιλαµβάνονται οι γαλβανισµένοι 
κοχλίες στερέωσης, τα παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
  
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
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 λ1    D300                                                                           
 λ2    PN-16                                                                        
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 1.250,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια πενήντα 

A.T. : 34 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.03.01.09ΣΧ5 Χυτοσιδηρές φλοτεροδικλείδες. Ονοµαστικής πίεσης 16 atm, Ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 
mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6651.1 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου, προσέγγιση και πλήρη εγκατάσταση µιας υδραυλικής δικλείδας διακοπής 
ροής µε φλοτέρ (φλοτεροβάνας), από χυτοσίδηρο, ονοµαστικής πίεσης 16 atm, ονοµαστικής διαµέτρου DN 
300 mm, σύµφωνα µε την µελέτη. Περιλαµβάνονται κάθε αναγκαίο υλικό και εργασία για την πλήρη 
τοποθέτηση και τον έλεγχο της δικλείδας σε λειτουργία. 
  
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου δικλίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό 
 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο δικλίδας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 4.700,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες επτακόσια 

A.T. : 35 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ Ν\13.12.07ΣΧ5 ∆ιαφραγµατικές βαλβίδες διπλού θαλάµου ονοµαστικής πίεσης 16 atm,ονοµαστικής 
διαµέτρου DN 300 mm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6653.1 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση στην σωληνογραµµή διαφραγµατικής βαλβίδας διπλού 
θαλάµου µε δυνατότητα λειτουργίας, µε την προσθήκη επιµέρους εξαρτηµάτων, ως µειωτής πιέσεως ή 
αντιπληγµατική βαλβίδα ή βαλβίδα ρύθµισης στάθµης. 
Η βαλβίδα περιορισµού παροχής (FCV) περιορίζει την παροχή µέσω της βαλβίδας σε ένα maximum, ενώ δεν 
περιορίζει ροές σε αντίθετη κατεύθυνση ή παροχές µικρότερες της maximum. 
 
Περιλαµβάνονται, τα πάσης φύσεως εξαρτήµατα της βαλβίδας, οι γαλβανισµένοι κοχλίες στερέωσης, τα 
παρεµβύσµατα στεγάνωσης και η δοκιµή λειτουργίας. 
 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 
 
Ονοµαστικής πίεσης 16 atm,ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm. 
Οι προσκοµιζόµενες επί τόπου βαλβίδες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηρίου δοκιµών. 
 
 λ1 Ονοµαστικής πίεσης 16 atm                                                  
 λ2 ονοµαστικής διαµέτρου DN 300 mm                                            
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) πλήρως εγκατεστηµένης στο δίκτυο βαλβίδας. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3.900,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εννιακόσια 

A.T. : 36 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 12.17.01 Ειδικά τεµάχια σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 
Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής 
σύνδεσης, µονής ή διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε ονοµαστικής 
διαµέτρου), κλάσεων πίεσης λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από 
τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6623 

Ειδικά τεµάχια, σύνδεσµοι και στηρίγµατα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη,  
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διατοµών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, µε πιστοποιητικά από 
κοινοποιηµένο στην EE 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).  
 
 Καµπύλες, ταυ, συστολές, πώµατα κλπ, όλων των τύπων (µονής ή διπλής φλαντζωτής σύνδεσης, µονής ή 
διπλής σύνδεσης τύπου κώδωνα), µεγεθών (οποιασδήποτε ονοµαστικής διαµέτρου), κλάσεων πίεσης 
λειτουργίας, µε εσωτερική και εξωτερική προστασία ενός από τους τύπους που καθορίζονται στα πρότυπα 
ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1                                                                                                                                                                                                                                                      
 Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg)                                                                                                                                      
 . 

Ευρώ (Αριθµητικά): 2,50 

(Ολογράφως) : δύο και πενήντα λεπτά 

A.T. : 37 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 11.07.01 Αντισκωριακή προστασία χαλύβδινων κατασκευών Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής 
επάλειψης (rust primer) 

 Κωδικός αναθεώρησης: Υ∆Ρ 6751 

Αντισκωριακή/αντιδιαβρωτική προστασία χαλυβδίνων κατασκευών µετά την διαµόρφωση 
των στοιχείων τους στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστού και πριν την προσκόµισή 
τους στο εργοτάξιο για την τελική συναρµολόγηση και ανέγερσή τους, σύµφωνα µε 
την µελέτη και την ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών 
υδραυλικών έργων". 
 
Εάν προβλέπονται συγκολλήσεις επί τόπου του έργου, ή εάν προκληθούν εκδορές των 
επιφανειών των στοιχείων κατά την φορτοεκφόρτωσή τους, θα γίνεται τοπική 
αποκατάσταση της αντιδιαβρωτικής προστασίας, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 
ΕΤΕΠ 08-07-02-01 "Αντισκωριακή προστασία σιδηροκατασκευών υδραυλικών έργων". 
 
 Εφαρµογή διπλής αντισκωριακής επάλειψης (αστάρι, rust primer) µε υλικό εποξειδικής βάσεως.                                                                    
 
 Οι δύο στρώσεις του primer, πάχους ξηρού υµένα (SFΤ) 25  5 µm εκάστη, θα είναι διαφορετικής 
απόχρωσης για να είναι εφικτό να ελεγχθεί ότι εφαρµόσθηκαν. Η προστατευτική επάλειψη εφαρµόζεται 
µετά την αµµοβολή/µεταλλοβολή και πριν από  την έναρξη της µηχανουργικής επεξεργασίας.                                              
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) έτοιµης κατασκευής. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 0,12 

(Ολογράφως) : δώδεκα λεπτά 

A.T. : 38 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 13.22.03 ∆ιατάξεις µέτρησης στάθµης δεξαµενής ∆ιάταξη µέτρησης στάθµης, αποτελούµενη από 
αισθητήριο πίεσης, όργανο αξιολόγησης και καταγραφικό όργανο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

Προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου και εγκατάσταση συστήµατος µέτρησης στάθµης 
δεξαµενής µε δυνατότητα ενσύρµατης ή ασύρµατης τηλεµετάδοσης στοιχείων. 
 
Περιλαµβάνεται ο αισθητήρας στάθµης, ο µετατροπέας σήµατος (transducer), το 
όργανο ένδειξης στάθµης (καταγραφικό ή µη), οι απαιτούµενοι ενισχυτές γραµµής, 
τα απαιτούµενα τροφοδοτικά, οι καλωδιώσεις τροφοδοσίας και δεδοµένων, ή 
εναλλακτικά το σύστηµα ασύρµατης τηλεµετάδοσης (data logger) και η πλήρης 
εγκατάσταση, ρύθµιση και δοκιµές του συστήµατος. 
 
Οι διατάξεις µέτρησης θα συνοδεύονται από έντυπα τεκµηρίωσης, µε  µετάφραση και 
στην Ελληνική (διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
συναρµολόγησης, ρύθµισης  και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της 
Υπηρεσίας. 
 
 
 ∆ιάταξη µέτρησης στάθµης, αποτελούµενη από αισθητήριο πίεσης, όργανο          αξιολόγησης και 
καταγραφικό όργανο                                               
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου συστήµατος 

Ευρώ (Αριθµητικά): 3.350,00 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια πενήντα 

A.T. : 39 
 

Άρθρο : ΝΑΥ∆Ρ 13.18.01 Μετρητές παροχής ηλεκτροµαγνητικού τύπου Ηλεκτροµαγνητικοί µετρητές παροχής DN 350 / 
PN 10 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

Προµήθεια, µεταφορά επί τόπου και σύνδεση στο δίκτυο µετρητού παροχής 
ηλεκτροµαγνητικού τύπου. 
Περιλαµβάνονται οι ελαστικοί δακτύλιοι και οι κοχλίες και περικόχλια που θα 
φέρουν αντισκωριακή προστασία. 
Οι µετρητές θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιµών και έντυπα 
τεχνικής τεκµηρίωσης (διαγράµµατα λειτουργίας, τεχνικά χαρακτηριστικά, οδηγίες 
ρύθµισης και συντήρησης κλπ), υπόκεινται δε στην έγκριση της Υπηρεσίας. 
 
 Ηλεκτροµαγνητικοί µετρητές παροχής DN 350, ΡΝ 10                               
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) εγκατεστηµένου µετρητή. 

Ευρώ (Αριθµητικά): 7.550,00 

(Ολογράφως) : επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα 

A.T. : 40 
 

Άρθρο : ΝΕΤΠΡΣ Η09.2.12.ΣΧ1 Φωτοβολταϊκό στοιχείο τροφοδοσίας διατάξεων αυτοµατισµού ύδρευση 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Φωτοβολταϊκό στοιχείο για την τροφοδοσία των διατάξεων αυτοµατισµού της 
ύδρευσης, µε δυνατότητα µεταφοράς του ρεύµατος σε απόσταση τουλάχιστον 50 m, µε 
καλώδιο διατοµής 1,5 mm2, µε τα απαραίτητα εξαρτήµατα  τοποθέτησης και σύνδεσης 
(πλην των καλωδίων) πλήρως εγκατεστηµένο και δοκιµασµένο. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 

Ευρώ (Αριθµητικά): 850,00 

(Ολογράφως) : οκτακόσια πενήντα 

A.T. : 41 
 

Άρθρο : ΗΛΜ 11.1ΣΧ Πυροσβεστικός κρουνός 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Κρουνός  από χυτοσίδηρο, υπέργειος, µε είσοδο τριών ιντσών (3) και δύο (2) εξόδους  
δυόιση ιντσών (2), έκαστη, συβατός µε τον εξοπλισό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Χρώµα κόκκινο. 
Συπεριλαβάνονται όλα τα εξαρτήατα (µικροϋλικά), που απαιτούνται για την σύνδεσή του  
(π.χ. ρακόρ, τάπες, κτλ.).  
( 1 τεµ ) 
 
Τιµή ενός τεµ. ευρώ 400,00 
τετρακόσια 
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Ευρώ (Αριθµητικά) : 400,00 

 (Ολογράφως) 
: 

τετρακόσια 
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