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Έργο: Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες 
στο Δήμο Καρδίτσας έτους 2018

 Θέση: 

Τιμολόγιο Μελέτης 

Ημερομηνία :    11/7/2018 

A.T.: 001 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-2 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1123.Α 100,00% 

      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 ΠΕΤΕΠ 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
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Επισημαίνεται ότι η τιμή είναι γενικής εφαρμογής ανεξάρτητα από την εκτέλεση της εργασίας σε μια ή
περισσότερες φάσεις που υπαγορεύονται από το πρόγραμμα εκτέλεσης του έργου ή άλλους τοπικούς
περιορισμούς. 

Η  αποξήλωση  ασφαλτοταπήτων,  στρώσεων  οδοστρωσίας  σταθεροποιημένων  με  τσιμέντο,
πλακοστρώσεων,  δαπέδων  από  σκυρόδεμα,  κρασπεδορείθρων  και  στερεών  έδρασης  και
εγκιβωτισμού  τους,  καθώς  και  πάσης  φύσεως  κατασκευών  που  βρίσκονται  εντός  του  όγκου  των
γενικών εκσκαφών, επιμετρώνται και τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του παρόντος
τιμολογίου.

Επιμέτρηση με λήψη αρχικών και τελικών διατομών και μέχρι τα όρια εκσκαφής των εγκεκριμένων
συμβατικών  σχεδίων  και  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο  χαρακτηρισμού.  Διευκρινίζεται  ότι  ουδεμία
αποζημίωση  καταβάλλεται  στον  Ανάδοχο  για  τις  επί  πλέον  των  προβλεπομένων  από  τη  μελέτη
εκσκαφές εκτός εάν έχει δοθεί ειδική εντολή από την Υπηρεσία.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως):  ΕΝΕΝΗΝΤΑ   ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 0,900 [*] (0,9+0) 

A.T.: 002 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1530 100,00% 

      Κατασκευή επιχώματος οδού ή συμπλήρωση υπάρχοντος, μετά από προηγούμενο καθαρισμό του
εδάφους έδρασης, με χρήση υλικών που θα προσκομισθούν επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη του
έργου  και  την  ΠΕΤΕΠ 02-07-01-00 ''Κατασκευή επιχωμάτων με  κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή
δανειοθαλάμων''.

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· Η κατασκευή όλων των τμημάτων του επιχώματος, συνήθους ή αυξημένου βαθμού συμπύκνωσης,
όπως θεμέλιο, πυρήνας, μεταβατικό τμήμα βραχώδους επιχώματος, τα οποία θα συμπυκνώνονται σε
ποσοστό 90% και 95% αντίστοιχα της ξηράς φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά
κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor modified κατά ΕΛΟΤ EN 13286-2) για τα γαιώδη
επιχώματα, ή στον βαθμό που προδιαγράφεται στην μελέτη για τα βραχώδη επιχώματα. 
· Η μόρφωση και συμπύκνωση του εδάφους έδρασης των επιχωμάτων, σε βαθμό συμπύκνωσης κατ'
ελάχιστον 90% της πυκνότητας,  που επιτυγχάνεται  εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή
Proctor
· Η κατασκευή της ''στρώσης έδρασης οδοστρώματος'', συμπυκνωμένης σε ποσοστό 95% της ξηράς
φαινόμενης πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor, με
κατάλληλο  αριθμό  διελεύσεων  οδοστρωτήρα  ελαστιχοφόρου  ή  με  λείους  κυλίνδρους,  ώστε  να
διαμορφωθεί μια λεία ''σφραγιστική'' επιφάνεια.
Εξαιρείται  η  κατασκευή  της  ''στρώσης  στράγγισης  οδοστρώματος''  (όπου  υπάρχει),  η  οποία
τιμολογείται με το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου.
· Η συμπύκνωση λωρίδας εδάφους πλάτους μέχρι 2,0 m εκατέρωθεν των ποδών του επιχώματος .
· Η τυχόν επαύξηση του όγκου του επιχώματος λόγω συνίζησης, καθίζησης ή διαπλάτυνσής του πέραν
των ορίων που προβλέπει η μελέτη.
· Η προμήθεια και τοποθέτηση μαρτύρων ελέγχου υποχωρήσεως των υψηλών επιχωμάτων, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στην μελέτη, η εξάρτησή τους από χωροσταθμικές αφετηρίες (repairs) εκτός της
ζώνης επιχώματος, η εκτέλεση  τοπογραφικών μετρήσεων ακριβείας και η καταχώρησή τους σε φύλλα
ελέγχου, καθώς και η εκτέλεση τριών μετρήσεων σε χρόνους που θα καθορίσει η Υπηρεσία.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται και επιμετρώνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία
άρθρα του τιμολογίου:

·  Τα μεταβατικά  επιχώματα πίσω από τεχνικά  έργα (γέφυρες,  ημιγέφυρες,  τοίχοι,  οχετοί,  Cut  and
Cover, στόμια σηράγγων, αγωγοί κ.λ.π) 
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· Οι εργασίες καθαρισμού του εδάφους έδρασης και δημιουργίας αναβαθμών  
· Η κατασκευή εξυγιαντικής στρώσης υπό τα επιχώματα  

Επιμέτρηση  με λήψη αρχικών και τελικών διατομών 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

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

A.T.: 003 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Α-18.3 Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου 
Κατηγορίας Ε4 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 1510 100,00% 

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου των έργων από οποιαδήποτε απόσταση, δανείων χωμάτων
είτε για την κατασκευή νέου επιχώματος είτε για τη διαπλάτυνση ή ανύψωση υπάρχοντος επιχώματος
είτε για την επανεπίχωση θεμελίων, τάφρων, C&C κλπ 

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:

· οι απαιτούμενες ενέργειες και διαδικασίες για την ανάπτυξη λατομείου ή δανειοθαλάμου, 
·  η εκθάμνωση,  εκρίζωση και  κοπή δένδρων οποιασδήποτε  περιμέτρου,  η αφαίρεση των φυτικών
γαιών  και  γενικά  των  ακατάλληλων  επιφανειακών  ή  μη  στρωμάτων  και  η  απομάκρυνσή  τους  σε
οποιαδήποτε απόσταση, 
· η εκσκαφή για την απόληψη των δανείων, 
·  οι φορτοεκφορτώσεις, η σταλία των αυτοκινήτων και η μεταφορά των δανείων από οποιαδήποτε
απόσταση στον τόπο του έργου, 
· οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις υδάτων 
Η  εργασία  θα  εκτελείται  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην  ΕΤΕΠ  02-06-00-00  ''Ανάπτυξη  -
εκμετάλλευση λατομείων και δανειοθαλάμων''.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο δανείων, που επιμετράται  σε  όγκο κατασκευασμένου επιχώματος με λήψη
αρχικών και τελικών διατομών.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΚΤΩ  
(Αριθμητικώς): 8,00 [*] (8+0) 

A.T.: 004 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m.  

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2151 100,00% 

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

Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται:
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· Οι απαιτούμενες αντλήσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης των επιφανειακών και υπόγειων νερών, εκτός
άν ρητά καθορίζεται στην μελέτη η ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
·  Οι  κάθε  είδους  απαιτούμενες  αντιστηρίξεις  παρειών  (με  οριζόντιες  ξυλοζεύξεις  ή  κατακόρυφες
αντιστηρίξεις  με  μεταλλικά  πετάσματα  κλπ),  εκτός  άν  ρητά  καθορίζεται  στην  μελέτη  η  ιδιαίτερη
επιμέτρηση και πληρωμή αυτών
· Η κοπή, εκρίζωση και απομάκρυνση δένδρων οποιασδήποτε περιμέτρου στην θέση του ορύγματος
·  Η  μόρφωση  του  πυθμένα  και  τμήματος  των  παρειών  του  ορύγματος  ώστε  να  είναι  δυνατή  η
διάστρωση  σκυροδέματος  χωρίς  τη  χρήση  πλευρικών  ξυλοτύπων  (π.χ.  θεμέλια  τεχνικών  έργων,
περιβλήματα αγωγών κλπ)
· Η συμπύκνωση του πυθμένα τού ορύγματος
· Η διαμόρφωση των απαιτουμένων δαπέδων εργασίας για την εκσκαφή ή αποκομιδή των προϊόντων
εκσκαφών
·  Η  διαλογή,  η  φορτοεκφόρτωση  και  η  μεταφορά  των  πλεοναζόντων  προϊόντων  εκσκαφών  σε
οποιαδήποτε απόσταση
·  Η απόθεση παρά το σκάμμα,  εκτός  του  σώματος της οδού,  των καταλλήλων από τα  προϊόντα
εκσκαφής  για  την  επανεπίχωση του  απομένοντος  όγκου  του  σκάμματος  μετά  την  κατασκευή  του
τεχνικού έργου, οχετού ή αγωγού 
· Η επανόρθωση τυχόν ζημιών σε γειτονικές κατασκευές ή οδοστρώματα λόγω καταπτώσεων των
παρειών του ορύγματος.
· Η αποξήλωση οδοστρώματος, κρασπεδορείθρων, πλακοστρώσεων και αόπλων τσιμεντοστρώσεων
στην θέση του ορύγματος
·  Οι  απαιτούμενες  γεφυρώσεις  του  ορύγματος  για  την  διέλευση  πεζών  και  οχημάτων  και  την
εξυπηρέτηση  των  παρόδιων  ιδιοκτησιών  (λαμαρίνες  κατάλληλου  πάχους  ή  άλλες  διατάξεις
γεφύρωσης)
· Η επανεπίχωση του απομένοντος όγκου σκάμματος με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών.

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

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

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

Τιμή ανά κυβικό μέτρο.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΤΕΣΣΕΡΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 4,20 [*] (4,2+0) 

A.T.: 005 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-
29.2.2 

Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας 
C12/15. Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις 
κλπ από σκυρόδεμα C12/15. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2531 100,00% 

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

Αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες στο Δήμο Καρδίτσας 
έτους 2018 

Σελίδα 4 από 14



Στις τιμές μονάδας των κατασκευών από σκυρόδεμα περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, των πάσης φύσεως υλικών παρασκευής
εργοταξιακού σκυροδέματος, η προμήθεια και μεταφορά στην εκάστοτε θέση σκυροδέτησης ετοίμου
σκυροδέματος, 
·  η  προσκόμιση,  τοποθέτηση,  χρήση  και  απομάκρυνση  μετά  το  τέλος  των  εργασιών  των  πάσης
φύσεως απαιτουμένων ικριωμάτων, ξυλοτύπων ή σιδηροτύπων (επιπέδων, καμπύλων ή στρεβλών
επιφανειών),  καθώς  και  ειδικών  συστημάτων  και  εξοπλισμού  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση
(συστήματα προκατασκευής, προώθησης, προβολο-δόμησης, αναρριχόμενοι σιδηρότυποι κλπ), 
·  τα πάσης φύσεως μηχανήματα και εξοπλισμός και μέσα για την παραγωγή, μεταφορά, άντληση,
ανύψωση, καταβιβασμό, ανάμειξη, δόνηση κλπ. τοθ σκυροδέματος
· η διαμόρφωση των ικριωμάτων, των ξυλοτύπων, των φορείων για προώθηση και προβολοδόμηση
καθώς 
· η μερική ή ολική απώλεια των σωμάτων διαμόρφωσης κιβωτιομόρφων, κυλινδρικών ή άλλης μορφής
κενών, 
· η επεξεργασία των κατασκευαστικών αρμών. 
·  η  συντήρηση  του  σκυροδέματος  με  οποιοδήποτε  μέσο  (λινάτσες,  χημικά  υγρά  κ.λ.π.)  μέχρι  τη
σκλήρυνσή του, 

Επίσης περιλαμβάνονται, ανηγμένες στις τιμές μονάδας:

· οι δαπάνες των αναγκαίων μελετών σύνθεσης σκυροδέματος, 
· οι δαπάνες των μελετών της κατασκευαστικής μεθόδου, των βοηθητικών εγκαταστάσεων και των
πάσης  φύσεως  ικριωμάτων  (πλην  των  μελετών  που  αφορούν  στις  μεθόδους  προβολοδόμησης,
προώθησης και προωθουμένων αυτοφερομένων δοκών), 
· η δαπάνη δειγματοληψιών, ελέγχων, δοκιμών και μετρήσεων, 
·  οι  δαπάνες  δημιουργίας  ανοιγμάτων  στα  ικριώματα  κατά  τη  σκυροδέτηση  φορέα  γεφυρών
διαστάσεων 4,50 x 10,00 m ανά κλάδο για τη διέλευση της κυκλοφορίας 
· η πρόσδοση στο χρησιμοποιούμενο σκυρόδεμα, εκτός από τη θλιπτική αντοχή, χαρακτηριστικών που
εξασφαλίζουν  τον  προβλεπόμενο  από  την  μελέτη  τύπο  του  επιφανειακού  τελειώματος,  βάσει  του
οποίου  θα  γίνεται  η  αποδοχή  ή  η  απόρριψη  της  κατασκευής,  που  εκτελέσθηκε  (προσαρμογή
κοκκομετρικής διαβάθμισης αδρανών, προσθήκη καταλλήλων προσμίκτων κλπ).

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

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

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

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

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

01-01-02-00: Διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος 
01-01-05-00: Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος
01-01-07-00: Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών
01-04-00-00: Καλούπια κατασκευών από σκυρόδεμα (τύποι)
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01-05-00-00: Διαμόρφωση τελικών επιφανειών σε έγχυτο σκυρόδεμα χωρίς χρήση επιχρισμάτων

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

01-01-01-00: Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος
01-01-03-00: Συντήρηση του σκυροδέματος
01-01-04-00: Συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος
01-03-00-00: Ικριώματα

Τιμή ανά κυβικό μέτρο έτοιμης κατασκευής από σκυρόδεμα.

Κοιτοστρώσεις τεχνικών έργων, εξομαλυντικές στρώσεις, στρώσεις μόρφωσης κλίσεων, περιβλήματα
και  βάσεις  έδρασης  σωληνωτών  οχετών  και  αγωγών  (τσιμεντοσωλήνων  αποχέτευσης,
ινοτσιμεντοσωλήνων, σιδηροσωλήνων κάθε είδους κλπ),  στρώσεις  φθοράς στο εσωτερικό οχετών,
επένδυση κοίτης ρεμάτων κλπ. με χρήση σκυροδέματος C12/15.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 89,80   

A.T.: 006 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-
65.1.1 

Φάτνες από συρματόπλεγμα. Προμήθεια συρματοπλέγματος και 
συρμάτων συρματοκιβωτίων. Συρματοπλέγμα και σύρματα 
συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2311 100,00% 

      Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου συρματοπλέγματος γαλβανισμένου κατά ΕΛΟΤ
EN10244-2,  με  ελάχιστη  ανάλωση υλικού  επίστρωσης τουλάχιστον  250  gr/m²,  διπλής  πλέξης,  σε
ρόλους, για την κατασκευή φατνών μορφής κιβωτίων ή σάκων για την εκτέλεση έργων διευθέτησης
ροής ρεμάτων, θωράκισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων σύμφωνα με την μελέτη και την
ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η δαπάνη προμήθειας του συρματοπλέγματος από χαλύβδινο γαλβανισμένο σύρμα διπλής πλέξης,
διαμέτρου 2,70 ή 3,00 mm, με εξαγωνικές οπές ελεύθερων διαστάσεων 8x10 cm, του γαλβανισμένου
σύρματος ραφής Φ 2,20 ή 2,40 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των
φατνών)  και  του γαλβανισμένου σύρματος  ενίσχυσης των ακμών κατά τις  επιμήκεις  πλευρές των
φατνών, Φ 3,40 ή 3,90 mm (κατ’ αντιστοιχία με τηv ως άνω διάμετρο του σύρματος των φατνών), 
· η δαπάνη μεταφοράς τους επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις και τις πλάγιες μεταφορές. 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο συρματοπλέγματος, ανάλογα με τον τύπο προστασίας του σύρματος από το
οποίο κατασκευάζεται το πλέγμα.   
( 1 Kg ) Χιλιόγραμμο (Κιλό) 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,70   

A.T.: 007 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-65.2 Φάτνες από συρματόπλεγμα. Κατασκευή φατνών. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2312 100,00% 
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      Κατασκευή  φατνών μορφής  κιβωτίων  ή  σάκων από συρματόπλεγμα προς εκτέλεση έργων
διευθέτησης ροής ρεμάτων, προάσπισης οχθών, τμημάτων δρόμων, τεχνικών έργων κλπ. σύμφωνα
με  την  ΠΕΤΕΠ  08-02-01-00  ‘’  Συρματοκιβώτια  προστασίας  κοίτης,  πρανών  και  επιχωμάτων
(Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προσέγγιση των συρματοπλεγμάτων και των συρμάτων ραφής και ενίσχυσης των ρόλων, 
· η ανάπτυξη, κοπή και ραφή των συρματοπλεγμάτων, 
· η ενίσχυση των ρολών κατά τις επιμήκεις πλευρές αυτών με γαλβανισμένο σύρμα, 
· η σύνθεση των φατνών,
· η κατασκευή τυχόν απαιτουμένων ικριωμάτων, 
· η μεταφορά και τοποθέτηση των φατνών στις προβλεπόμενες θέσεις καθώς
· η συμπληρωματική ραφή των φατνών μετά την πλήρωσή τους.

Η  προμήθεια  των  υλικών  κατασκευής  των  συρματοκιβωτιων  και  η  λιθορριπή  πλήρωσης  αυτών
τιμολογούνται ιδιαίτερα με βάση τα οικεία άρθρα του Τιμολογίου.
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο αναπτυγμένης επιφάνειας συρματοπλέγματος φατνών, μορφής κιβωτίων
ή σάκων ή οπλισμού εκτοξευόμενου σκυροδέματος.   
( 1 m2 ) Τετραγωνικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΥΟ  ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 2,50   

A.T.: 008 

ΝΕΤ ΟΔΟ-Α Β-65.3 Φάτνες από συρματόπλεγμα. Πλήρωση φατνών. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 2313 100,00% 

      Πλήρωση έτοιμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων (φατνών) με κροκάλες συλλεκτές ή
λίθους λατομείου διαστάσεων μεγαλύτερων από τη διάμετρο του βρόγχου των συρματοπλεγμάτων
αλλά μικρότερων από 0,25 m, σύμφωνα με την ΠΕΤΕΠ 08-02-01-00 ‘’ Συρματοκιβώτια προστασίας
κοίτης, πρανών και επιχωμάτων (Serasanetti)’’.

Στη τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου με τις φορτοεκφορτώσεις, 
· σταλίες κλπ, των απαιτούμενων κροκαλών ή λίθων λατομείου, 
· η προσέγγιση και η τοποθέτησή τους στις φάτνες με χρήση μηχανικού εξοπλισμού και χειρωνακτική
υποβοήθηση, σε οποιαδήποτε θέση κατασκευής.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο πλήρωσης ετοίμων συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ  ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 19,30 [*] (19,3+0) 

A.T.: 009 

Σχ. ΣχΓ2.1 Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους. 

Κωδ. αναθεώρησης : ΟΔΟ 3211.Β 100,00% 

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

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 
· η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 
·  η διάστρωση, διαβρoxή και  πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την
μελέτη γεωμετρική επιφάνεια.

Η επιμέτρηση θα γίνεται με την παραλαβή του υλικού επ αυτοκινήτου ( με τις διατάσεις της καρότσας)
πολλαπλασιάζοντας με τον συντελεστή 0,76 ( λόγω επιπλήσματος ), σύμφωνα με την μελέτη. 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο συμπυκνωμένης βάσης μεταβλητού πάχους.   
( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 13,00 [*] (13+0) 

A.T.: 010 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.3 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.3 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strength  class),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000 της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και  επιλογή,  κατά  περίπτωση,  του  τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της  σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού. 
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Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  Sulfate  Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται  εσωτερική επίστρωση πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση CE κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του  μήκους
εκάστου σωλήνα   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ  ΛΕΠΤΑ 
(Αριθμητικώς): 41,20   

A.T.: 011 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.4 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D500 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.4 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
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[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strength  class),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000 της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και  επιλογή,  κατά  περίπτωση,  του  τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της  σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  Sulfate  Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται  εσωτερική επίστρωση πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση CE κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του  μήκους
εκάστου σωλήνα   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ  
(Αριθμητικώς): 57,00   

A.T.: 012 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.5 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
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1916. Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.5 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strength  class),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000 της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και  επιλογή,  κατά  περίπτωση,  του  τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της  σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  Sulfate  Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται  εσωτερική επίστρωση πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση CE κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.
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Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του  μήκους
εκάστου σωλήνα   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΔΥΟ  
(Αριθμητικώς): 72,00   

A.T.: 013 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.6 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.6 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strength  class),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000 της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και  επιλογή,  κατά  περίπτωση,  του  τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της  σωληνογραμμής καλύπτονται
όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
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Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  Sulfate  Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται  εσωτερική επίστρωση πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση CE κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του  μήκους
εκάστου σωλήνα   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑ  
(Αριθμητικώς): 103,00   

A.T.: 014 

ΝΕΤ ΥΔΡ-Α 
12.1.1.7 

Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση 
προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. 
Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1916. Ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm 

Κωδ. αναθεώρησης : ΥΔΡ 6551.7 100,00% 

      Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, πλάγιες μεταφορές, καταβιβασμός στο όρυγμα,
τοποθέτηση  και  σύνδεση  τσιμεντοσωλήνων,  κατά  ΕΛΟΤ  ΕΝ  1916,  από  σκυρόδεμα  ελάχιστης
χαρακτηριστικής αντοχής 40 MPa με σήμανση CE, με ελαστικό δακτύλιο στεγάνωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ
681-1.

Οι τσιμενοσωλήνες διακρίνονται ως εξής:

[α] Ως προς την ονομαστική διάμετρο (DN) που είναι η εσωτερική διάμετρος σε mm
[β] Ως προς το υλικό κατασκευής:  άοπλοι, οπλισμένοι, ινοπλισμένοι
[γ]  Ως προς την συνδεσμολογία:  τύπου τόρμου-εντορμίας (O-gee pipes),  τύπoυ ''καμπάνας''  (bell-
sochet pipes)
[δ]  Ως  προς  την  εφαρμογή:  σωλήνες  ομβρίων  ή  ακαθάρτων,  διάτρητοι  σωλήνες  στραγγιστηρίων,
σωλήνες υδραυλικής προώθησης (pipe-jacking).
[ε]  Ως  προς  την  κλάση  αντοχής  (σειρά,  strength  class),  η  οποία  ορίζεται  ως  το  ελάχιστο  φορτίο
θραύσεως σε  kN/m,  διαιρούμενο  με  το  1/1000 της  ονομαστικής  διαμέτρου  (DN),  σύμφωνα με  τα
καθοριζόμενα στο Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1916  

Επισημαίνεται ότι από την κλάση αντοχής και τις συνθήκες έδρασης/εγκιβωτισμού (bedding factor),
προκύπτει, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1295-1, το επιτρεπόμενο βάθος τοποθέτησης για τα
εκάστοτε εφαρμοζόμενα κινητά φορτία. Ως εκ τούτου με μια μόνον κλάση αντοχής τσιμεντοσωλήνων
και  επιλογή,  κατά  περίπτωση,  του  τύπου έδρασης/εγκιβωτισμού της  σωληνογραμμής καλύπτονται
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όλες  οι  συνθήκες  που  απαντώνται  στα  δίκτυα  αποχέτευσης  (υπό  οδούς  βαρειάς  ή  ελαφράς
κυκλοφορίας, εκτός καταστρώματος οδού).

Η επίτευξη της κλάσεως αντοχής είναι συνάρτηση του πάχους του τοιχώματος, της κατηγορίας του
σκυροδέματος και του οπλισμού (πλέγματα ή/και μεταλλικές ίνες).

Ως εκ τούτου το παρόν άρθρο αναφέρεται σε τσιμεντοσωλήνες κλάσεως αντοχής 120, χωρίς διάκριση
ως  προς  το  είδος  συνδεσμολογίας  (τύπου  τόρμου-εντορμίας  ή  καμπάνας)  και  την  διάταξη  ή  μή
οπλισμού. 

Η διάταξη του οπλισμού, όσον αφορά το πάχος επικάλυψης θα πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 ανάλογα με τις συνθήκες έκθεσης του αγωγού. 

Οι δακτύλιοι στεγάνωσης θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 681-1 και   μπορεί να
είναι ενσωματωμένοι στους σωλήνες κατά την κατασκευή τους ή να παραδίδονται προς τοποθέτηση
κατά την συναρμολόγηση της σωληνογραμμής.
  
Οταν προβλέπεται η ενσωμάτωση στο σκυρόδεμα κατασκευής των σωλήνων τσιμέντου ανθεκτικού
στα  θειικά/θειώδη  (τσιμέντο  SR:  Sulfate  Resistant)  εφαρμόζεται,  συμβατικά,  προσαύξηση  της
αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Οταν προβλέπεται  εσωτερική επίστρωση πρόσθετης  προστασίας,  με  υλικό  εποξειδικής  βάσεως ή
λοιπά υλικά, εφαρμόζεται, συμβατικά, προσαύξηση της αντίστοιχης τιμής μονάδας κατά 10 %.

Στην  τιμή  μονάδας  περιλαμβάνονται  η  προμήθεια  και  μεταφορά  επί  τόπου  του  έργου
τσιμεντοσωλήνων κλάσεως αντοχής  (σειρας)  120  με  σήμανση CE κατά  ΕΛΟΤ ΕΝ 1916,  με  τους
αντίστοιχους  ελαστικούς  δακτυλίους  στεγάνωσης,  οι  απαιτούμενες  πλάγιες  μεταφορές,  ο
καταβιβασμός στο όρυγμα με μηχανικά μέσα, η τοποθέτηση, η εφαρμογή του δακτυλίου στεγάνωσης
και  η  ευθυγράμμιση  και  προσωρινή  στήριξη  των  σωλήνων  μέχρι  τον  εγκιβωτισμό  τους,  για  την
εξασφάλιση της  προβλεπόμενης από την μελέτη μηκοτομικής κλίσης. 

Οι  εργασίες  εκσκαφής  του  ορύγματος,  εγκιβωτισμού  των  σωλήνων  και  επανενεπίχωσης  του
υπολοίπου  τμήματος  του  ορύγματος,  τιμολογούνται  ιδιαίτερα  με  βάση  τα  αντίστοιχα  άρθρα  του
Τιμολογίου.

Η  τιμολόγηση  σωλήνων  ενδιαμέσων  διαμέτρων,  πέραν  αυτών  που  περιλαμβάνονται  στο  παρόν
άρθρο, θα γίνεται με γραμμική παρεμβολή των εκατέρωθεν τιμών μονάδας.

Τιμή ανά τρέχον αξονικό μέτρο (μμ) σωληνογραμμής (προσμετράται και το εντός των φρεατίων τμήμα
των  σωλήνων)  κατά  ονομαστική  διάμετρο  και  τύπο  τσιμεντοσωλήνων,  ανεξαρτήτως  του  μήκους
εκάστου σωλήνα   
( 1 m ) Μέτρο 

ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ  
(Αριθμητικώς): 144,00   
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