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Μ Ε Ρ Ο Σ  Α :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Τ Ε Π  

 
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

1.1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) σύμφωνα με το ΦΕΚ B’2221/30-7-2012. Για 

τις εργασίες για τις οποίες δεν υπάρχει μέχρι τη σύνταξη του παρόντος αντίστοιχη ΕΤΕΠ αλλά 

περιλαμβάνονται στο έργο, ισχύουν οι πρόσθετες Τεχνικές Προδιαγραφές του παρόντος Τεύχους, 

οι οποίες συμπληρώνουν τις ΕΤΕΠ, ως αυτές ισχύουν μέχρι τη σύνταξη του παρόντος.  

 

1.2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ  
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 της Εγκυκλίου 26/04-10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, στη σειρά ισχύος των συμβατικών 

τευχών, προηγείται το Τιμολόγιο Μελέτης των Τεχνικών Προδιαγραφών.  

Στο πλαίσιο αυτό και σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχόμενων στα ως άνω συμβατικά τεύχη 

όρων σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθώς και την επιμέτρηση και πληρωμή των 

εργασιών, υπερισχύουν τα αναφερόμενα στο Τιμολόγιο Μελέτης.  

Ειδικότερα αναφέρεται ότι εργασίες οι οποίες -βάσει του Τιμολογίου Μελέτης περιλαμβάνονται 

στην τιμή ενός άρθρου Τιμολογίου, δεν θα προμετρώνται/ πληρώνονται ιδιαιτέρως, ανεξαρτήτως 

διαφορετικής σχετικής αναφοράς στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

1.3. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ  
Οι παρόντες γενικοί όροι ισχύουν για όλες τις εργασίες κατασκευής. Στις περιπτώσεις που τυχόν 

όροι των λοιπών ομάδων εργασιών των Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΠ) που ακολουθούν 

παρεκκλίνουν από τους γενικούς όρους της παρούσας, αυτοί υπερισχύουν των γενικών όρων της 

παρούσας ΤΠ. 

 

1.4. ΥΛΙΚΑ 

1.4.1. Γενικά  
(α) Στις εργασίες περιλαμβάνεται η προμήθεια των αναγκαίων υλικών και δομικών στοιχείων 

καθώς και η φόρτωση, μεταφορά, εκφόρτωση και αποθήκευση αυτών στο εργοτάξιο.  

(β) Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία διαθέτει ο Εργοδότης στον Ανάδοχο, πρέπει να ζητούνται 

έγκαιρα από τον Ανάδοχο.  

(γ) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν στο έργο, πρέπει να είναι 

κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση τους και να είναι συμβατά μεταξύ τους.  

(δ) Με την πρόσφατη δημοσίευση της ΚΥΑ ΥΠΑΝ – ΥΠΥΜΕΔΙ, υπ' αριθ. 6690 στο ΦΕΚ 1914 Β/15-

06-2012 (σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/94), αλλά και των προγενέστερων σχετικών 

ΚΥΑ, ευρεία ποικιλία προϊόντων τα οποία διακινούνται ή διατίθενται για χρήση στις δομικές 

κατασκευές εντός της Ελληνικής επικράτειας οφείλουν να συμμορφώνονται με τα αντίστοιχα για 

κάθε προϊόν Eναρμονισμένα Eυρωπαϊκά Πρότυπα που έχουν μεταφερθεί στο Ελληνικό Σύστημα 

Τυποποίησης και να φέρουν την σήμανση CE.   

 

1.4.2. Δείγματα  
Υλικά και δομικά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο ως δείγματα και δεν 
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ενσωματώνονται στο έργο, επιτρέπεται να είναι μεταχειρισμένα ή αμεταχείριστα κατ’ επιλογή του 

Αναδόχου. 

 

1.4.3. Προμήθεια  
(α) Τα υλικά και τα δομικά στοιχεία τα οποία πρόκειται, με μέριμνα και ευθύνη του Αναδόχου, να 

ενσωματωθούν στο έργο πρέπει να είναι καινούργια. Προϊόντα ανακύκλωσης θεωρούνται 

καινούργια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.4.1, εδάφιο (γ).  

(β) Οι διαστάσεις και η ποιότητα υλικών και δομικών στοιχείων για τα οποία υπάρχουν πρότυπες 

τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές αυτές. 

 

1.5. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
(α) Σχετικά με τα συναντώμενα εμπόδια στο χώρο του έργου, π.χ. αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα 

ΟΚΩ κτλ., ο Ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τις διατάξεις και εντολές των αρμοδίων φορέων.  

(β) Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά ελεύθερους τους δρόμους και τις λοιπές κυκλοφοριακές 

προσβάσεις που είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της ροής της κυκλοφορίας. Η πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις των ΟΚΩ, σε εγκαταστάσεις απόρριψης απορριμμάτων, σε εγκαταστάσεις της 

πυροσβεστικής, των σιδηροδρόμων, σε τριγωνομετρικά σημεία κτλ. πρέπει να παραμένει κατά το 

δυνατόν ανεμπόδιστη καθ’ όλη τη διάρκεια κατασκευής του έργου και θα καταβάλλεται κάθε 

προσπάθεια από τον Ανάδοχο για την ελαχιστοποίηση των σχετικών οχλήσεων.  

(γ) Σε περίπτωση που, κατά τη διάρκεια των εργασιών, ανεβρεθούν επικίνδυνα υλικά, π.χ. στο 

έδαφος, στους υδάτινους πόρους ή σε δομικά στοιχεία και κατασκευές, ο Ανάδοχος υποχρεούται 

να ενημερώσει τον Εργοδότη χωρίς καθυστέρηση. Σε περίπτωση άμεσου κινδύνου ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας. Τυχόν αναγκαία πρόσθετα μέτρα 

θα συμφωνηθούν από κοινού μεταξύ Εργοδότη και Αναδόχου. Οι δαπάνες για τα ληφθέντα άμεσα 

μέτρα και τα τυχόν πρόσθετα πληρώνονται πρόσθετα στον Ανάδοχο. Επί πλέον επισημαίνονται τα 

ακόλουθα:  

Κατά τη σύνταξη των σχεδίων εφαρμογής από τον Ανάδοχο μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα η 

κατά μήκος κλίση ώστε να προσαρμοστεί στα οριστικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή θα 

καταβάλλεται προσπάθεια να μην τροποποιούνται, όσο είναι δυνατό, τα υψόμετρα του πυθμένα 

του αγωγού.  

Οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε κλίμακα 1:1000 και οι μηκοτομές σε κλίμακα 1:2000 για τα 

μήκη και 1:200 για τα ύψη. Ειδικά στις θέσεις διέλευσης ρεμάτων ή γεφυρών καθώς και στις 

θέσεις κατασκευής ειδικών έργων (ειδικά φρεάτια) οι οριζοντιογραφίες θα συνταχθούν σε 

κλίμακα 1:100, 1:50 ή 1:20 (ανά περίπτωση). Εφόσον προκύψουν σημαντικές διαφορές, κατά την 

κρίση της Υπηρεσίας, μεταξύ των πραγματικών στοιχείων του εδάφους (υψόμετρα, αποστάσεις, 

κτλ.) και των αντιστοίχων στοιχείων της μελέτης, η Υπηρεσία θα αναλάβει να ανασυντάξει τη 

μελέτη σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο ΠΔ 696/1974, λαμβάνοντας υπόψη και όλες τις 

παραδοχές της υπάρχουσας μελέτης. Για τις τυχόν, γενικότερα, τροποποιήσεις της μελέτης θα 

ζητείται η γνώμη του μελετητή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

Μόνο μετά από την εκτέλεση όλων των ανωτέρω εργασιών και την έγκριση από την Υπηρεσία της 

επί τόπου χάραξης των έργων μπορεί ν' αρχίσει η κατασκευή των έργων σύμφωνα με το 

πρόγραμμα που θα έχει καθοριστεί. 

 

1.6. ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  
Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει 

μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
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λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.  

Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου 

να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο 

Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και 

προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.  

Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρούμενης ως 

ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή 

καθορίζεται στο Τιμολόγιο.  

Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής 

καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των επί μέρους εργασιών του παρόντος.  

Αν η παράγραφος «Επιμέτρηση και Πληρωμή» μιας επιμέρους ΤΠ του παρόντος που αναφέρεται 

σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση 

των εργασιών της συγκεκριμένης εργασίας, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται 

ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο καμίας άλλης εργασίας που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο. 
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2. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΕΤΕΠ) 

Ισχύουν οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ) - ΦΕΚ B’2221/30-7-2012 και ειδικότερα, 

σύμφωνα με τον πίνακα ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ του Παραρτήματος 3 της Εγκυκλίου 26 / 04-

10-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων. 

Στο συγκεκριμένο έργο έχουν εφαρμογή οι ακόλουθες ΕΤΕΠ: 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

1 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης ΥΔΡ.1.01 05-04-06-00 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

6 

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

ΥΔΡ.3.10,02.01 08-01-03-01 

7 

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

ΥΔΡ.3.11.02.01 08-01-03-01 

9 
Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών εργών σε έδαφος  
γαιώδες – ημιβραχώδες + ΜΤΦ 

ΥΔΡ.3.17 02-04-00-00 

10 
Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 
βραχώδες. Χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών (μόνον 
με κρουστικό εξοπλισμό) + ΜΤΦ 

ΥΔΡ.3.18.01 02-04-00-00 

11.1 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 
μηχανικών μέσων.Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 
+ ΜΤΦ 

ΟΙΚ.20.04.01 02-04-00-00 

11.2 
Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση 
μηχανικών μέσων. Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από 
γρανιτικά-κροκαλοπαγή + ΜΤΦ 

ΟΙΚ.20.04.02 02-04-00-00 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

14 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών 
κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία 
κλπ) + ΜΤΦ 

ΥΔΡ.4.01.01 15-02-01-01 

17 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου + ΜΤΦ 

ΥΔΡ.5.07 08-01-03-02 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

18.1 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm + ΜΤΦ 

ΥΔΡ.5.05.01 08-01-03-02 

18.2 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με ΥΔΡ.5.05.02 08-01-03-02 
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Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm + ΜΤΦ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 

21 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών           ΥΔΡ.9.01 01-03-00-00 01-04-00-
00 

22.1 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

ΥΔΡ.9.10.03 01-01-01-00 01-01-02-
00 

22.2 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

ΥΔΡ.9.10.05 01-01-01-00 01-01-02-
00 

23 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

ΥΔΡ.9.26 01-02-01-00 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 

25 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 εκ. εσωτερικών 
επιφανειών υπονόμων και φρεατίων                

ΟΔΟ Β-34 08-05-01-04 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

28 Θύρες σιδηρές πλήρεις ανοιγόμενες ΟΙΚ.62.24 03-08-02-00 
29 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΥΔΡ.11.03 08-07-01-05 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

30.1 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. 
Ονομαστικής πίεσης 10 at. Ονομ. διαμέτρου DN 63 
mm / ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ.12.13.02.02 08-06-02-01 

30.2 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. 
Ονομαστικής πίεσης 10 at. Ονομ. διαμέτρου DN 75 
mm / ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ.12.13.02.03 08-06-02-01 

30.3 
Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U. 
Ονομαστικής πίεσης 10 at. Ονομ. διαμέτρου DN 90 
mm / ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ.12.13.02.04 08-06-02-01 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

32.1 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

ΥΔΡ.13.03.01.01 08-06-07-02 

32.2 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

ΥΔΡ.13.03.01.03 08-06-07-02 

33 
Βαλβίδες εισαγωγής-εξαγωγής αέρα διπλής 
ενεργείας, παλινδρομικού τύπου. Ονομαστικής 
πίεσης 10 atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 50 mm 

ΥΔΡ.13.10.01.01 08-06-07-07 
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1 

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

ΥΔΡ.3.10.02.01 08-01-03-01 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

3 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών 
κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 
εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία 
κλπ) + ΜΤΦ 

ΥΔΡ.4.01.01 15-02-01-01 

4 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 
έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm. 

ΥΔΡ.4.09.01 08-01-03-02 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

5 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm + ΜΤΦ 

ΥΔΡ.5.05.01 08-01-03-02 

6 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο ορυχείου ή χειμάρρου. 

ΥΔΡ.5.08 08-01-03-02 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

9 

Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές, με την 
προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και πλήρη 
εγκατάσταση. Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 10 
atm. Ονομαστικής διαμέτρου DN 100 mm 

ΥΔΡ.13.03.01.03 08-06-07-02 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

1 

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

ΥΔΡ.3.10.02.01 08-01-03-01 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

4 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. 
Συνήθους ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών 
κλπ συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, 

ΥΔΡ.4.01.01 15-02-01-01 
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Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

εργαλεία πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία 
κλπ) + ΜΤΦ 

ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ – ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ – ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ 

5 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου. 
Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm + ΜΤΦ 

ΥΔΡ.5.05.01 08-01-03-02 

6 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου 

ΥΔΡ.5.07 08-01-03-02 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

8 
Βάση οδοστρωσίας. Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 
Ο-155) 

ΟΔΟ Γ-2.2 05-03-03-00 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 

10 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές 
από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 

ΥΔΡ.9.10.03 01-01-01-00 01-01-02-
00 

11 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

ΥΔΡ.9.26 01-02-01-00 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

13.1 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 80 mm 

ΥΔΡ.13.03.01.02 08-06-07-02 

13.2 
Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές. Με ωτίδες, 
ονομαστικής πίεσης 10 atm. Ονομαστικής 
διαμέτρου DN 100 mm 

ΥΔΡ.13.03.01.03 08-06-07-02 
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Μ Ε Ρ Ο Σ  Β :  Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ  Ε Κ Τ Ο Σ  Ε Τ Ε Π  

3. ΓΕΝΙΚΑ 
Τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ είναι: 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

2 
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων 
οδού, τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό.           

ΥΔΡ.1.02 ------------ 

3 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΥΔΡ.1.03 ------------ 

4 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών 

ΥΔΡ.1.05 ------------ 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

5 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς 
χρήση μηχανικών μέσων/Xωρίς την διάστρωση 
των προϊόντων μετά την εκφόρτωση 

ΟΙΚ.20.31.02 ------------ 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

8 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα 
ΟΚΩ 

ΥΔΡ.3.12 ------------ 

12 
Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και 
κατεδαφίσεων 

ΟΙΚ.20.40 ------------ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ  

13 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 ------------ 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

15 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 
θέσεις υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm 

ΥΔΡ.4.09.01 ------------ 

16 

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 
θέσεις υπογείων δικτύων. Αποκατάσταση 
ασφαλτικών οδοστρωμάτων που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10 cm 

ΥΔΡ.4.09.02 ------------ 

ANTIΣΤΗΡΙΞΕΙΣ 

19 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα ΥΔΡ.7.01 ------------ 

20 
Κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των 
αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ) 

ΟΙΚ 20.41.ΣΧ ------------ 

ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΌ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ 

24 Μόνωση με διπλή ασφαλτική στρώση         ΟΔΟ Β-36 ------------ 

ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΑ, ΛΟΙΠΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ 

26 Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων ΥΔΡ.16.02 ------------ 
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Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

27 
Καλύμματα φρεατίων. Καλύματα από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron) 

ΥΔΡ.11.01.02 ------------ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

31 

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 598. 

ΥΔΡ.12.17.01 ------------ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

34 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 
υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών 
από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου 
μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης 
υπό πίεση. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
63 ή Φ 75 ή Φ 90  mm 

ΣΧ.ΥΔΡ.16.16.01 ------------ 

35 

Σύνδεση νέου αγωγού ύδρευσης κατ' επέκταση 
υφισταμένου από οποιοδύποτε υλικό, ο οποίος 
έχει απομονωθεί από το δίκτυο, με χρήση ειδικών 
τεμαχίων. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
63 ή Φ 75 ή Φ 90  mm 

ΣΧ.ΥΔΡ.16.18.01 ------------ 

36 
Πλήρης εγκατάσταση Ειδικού Χειρισμού 
Δικλείδων (Υλικά - Εργασία) - Ε.Χ.Δ. (DN50) 

- ------------ 

37 
Πλήρης εγκατάσταση διατάξης καθαρισμού σε 
απολήξεις αγωγών (τάπες) (Υλικά – Εργασία) 

- ------------ 

38 Αναμονές ύδρευσης 1 ίντσας                                                                       - ------------ 

39 Πυροσβεστικό σημείο Φ80 ΣΧ. ΥΔΡ.6662  

40 Τοποθέτηση αντλίας – πιεστικού (Τ.Ε) - ------------ 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

2 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα 
ΟΚΩ 

ΥΔΡ.3.12 ------------ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 

7 
Τυπικά φρεάτια δικλίδων. για αγωγούς DN ≤ 300 
mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m             

ΥΔΡ.9.32.01 ------------ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

8 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Σωληνώσεις πιέσεως από  
σωλήνες πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη 

ΥΔΡ.12.14.01.06 ------------ 
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Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με 
συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2. Ονομ. 
διαμέτρου DN 90 mm / ΡΝ 10 atm 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

10 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 
υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών 
από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου 
μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης 
υπό πίεση. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
80 ή Φ 100 mm 

16.16.01 ------------ 

  
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ ΣΤΟΝ 

ΟΙΚΙΣΜΟ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

ΕΚΣΚΑΦΕΣ 

2 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα δίκτυα 
ΟΚΩ 

ΥΔΡ.3.12 ------------ 

3 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως για 
εκτέλεση υπό συνθήκες στενότητος χώρου 

ΥΔΡ.3.13 ------------ 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ 

7 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΔΟ Δ-1 ------------ 

ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου) 

9 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού ΟΔΟ Δ-8Α ------------ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ και ΦΡΕΑΤΙΑ 

11.1 
Τυπικά φρεάτια δικλίδων. για αγωγούς DN ≤ 300 
mm, διαστάσεων 1,50 x 1,50 m             

ΥΔΡ.9.32.01 ------------ 

ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 

12.1 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 63 mm / 
ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ.12.14.01.04 ------------ 

12.2 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 75 mm / 
ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ.12.14.01.05 ------------ 

12.3 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 90 mm / 
ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ.12.14.01.06 ------------ 

12.4 

Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες 
πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2. Ονομ. διαμέτρου DN 110 mm / 
ΡΝ 10 atm 

ΥΔΡ.12.14.01.07 ------------ 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

14 
Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε 
υφιστάμενο εν λειτουργία αγωγό (πλήν αγωγών 
από πολυαιθυλένιο) με χρήση ανοξείδωτου 

ΣΧ.ΥΔΡ.16.16.01 ------------ 
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Α.Τ. ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Τ. ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. 
ΚΩΔ. ΕΤΕΠ ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501 

μανσόν και εφαρμογή της μεθόδου της διάτρησης 
υπό πίεση. Για διάμετρο υφισταμένου αγωγού Φ 
63 ή Φ 75 ή Φ 90  mm 

 
 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Για τις εργασίες ή το μέρος των εργασιών που δεν καλύπτονται από τις ανωτέρω ΕΤΕΠ ισχύουν οι 

ΠΤΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 

4.1. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-1.02 ΧΡΉΣΗ ΑΜΦΙΠΛΕΎΡΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΏΝ 
ΣΤΗΘΑΊΩΝ ΟΔΟΎ, ΤΎΠΟΥ NEW JERSEY, ΑΠΌ ΣΚΛΗΡΌ 
ΠΛΑΣΤΙΚΌ  
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 108) 

 
Μηνιαία αποζημίωση χρήσης αμφίπλευρου φορητού (εργοταξιακού) στηθαίου ασφαλείας τύπου 
New Jersey, κατασκευασμένου από πολυαιθυλένιο (PE), σε χρώμα εναλλάξ λευκό-κόκκινο, 
πλάτους βάσης 0,40 m, πλάτους στέψης 0,14 m, ύψους 0,60 m, ιδίου βάρους 8-10 kg, με κατάλληλα 
διαμορφούμενη εξοχή και υποδοχή εκατέρωθεν (κατά μήκος), για την εύκολη συναρμολόγηση και 
αποσυναρμολόγηση των στοιχείων. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσκόμιση, τοποθέτηση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση (όσες φορές απαιτηθεί) των 
φορητών πλαστικών στηθαίων 

 ο ερματισμός τους με νερό ή άμμο 
 η επιθεώρηση, ευθυγράμμιση ή η αντικατάσταση των τεμαχίων που έχουν υποστεί φθορές 

Επιμέτρηση ανά μήνα παραμονής εκάστου στοιχείου (σπονδύλου) στο έργο, σύμφωνα με την 
εγκεκριμένη διάταξη εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης 
εργασιών. 
 

4.2. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-1.03 ΑΝΑΛΆΜΠΟΝΤΕΣ ΦΑΝΟΊ ΕΠΙΣΉΜΑΝΣΗΣ 
ΚΙΝΔΎΝΟΥ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΗΛΜ 108) 
 

Μηνιαία λειτουργία αναλάμποντος φανού επισήμανσης κινδύνου, χρώματος πορτοκαλί, διαμέτρου 
200 mm, με μονόπλευρο φωτιστικό στοιχείο LED, κατηγορίας L7 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12352, με 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία και αυτόματο φωτομετρικό διακόπτη ημέρας/νυκτός. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσκόμιση και τοποθέτηση αναλαμπόντων φανών σε θέσεις εκτελουμένων έργων, είτε 
ως ανεξάρτητες μονάδες ή ως συγχρονισμένες μονάδες λειτουργούσες εν σειρά 

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους, όταν και όπου απαιτείται  
 ο έλεγχος λειτουργίας 
 η επαναφόρτιση ή η αντικατάσταση των συσσωρευτών 

Επιμέτρηση ανά μήνα λειτουργίας εκάστου φανού, σύμφωνα με την εγκεκριμένη διάταξη 
εργοταξιακής σήμανσης και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης εργασιών 

 

4.3. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-1.05 ΠΡΟΣΩΡΙΝΈΣ ΓΕΦΥΡΏΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΆΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΌΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΤΩΝ ΠΕΖΏΝ. 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6301) 
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Μηνιαία αποζημίωση χρήσης στοιχείων προσωρινής γεφύρωσης σκαμμάτων, τάφρων ή χανδάκων 
για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών, ξύλινων ή μεταλλικών επί τόπου 
κατασκευαζόμενων ή προκατασκευασμένων, με αντιολισθηρο δάπεδο και πλευρικό κιγκλίδωμα 
ασφαλείας. 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 η προσκόμιση, συναρμολόγηση και στερέωση των διαβαθρών διέλευσης πεζών στις θέσεις 
των ορυγμάτων 

 η μετακίνηση και επανατοποθέτησή τους με την πρόοδο των εργασιών 
 η επιθεώρησή τους και η αποκατάσταση τυχόν ζημιών.  

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

 
4.4. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-3.10 ΦΟΡΤΟΕΚΦΌΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΏΝ 

ΧΩΡΊΣ ΧΡΉΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ ΜΈΣΩΝ/ ΧΩΡΊΣ ΤΗΝ ΔΙΆΣΤΡΩΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΕΚΦΌΡΤΩΣΗ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 2173) 

 

Φορτοεκφόρτωση χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, 
εκβραχισμών και κατεδαφίσεων επί παντός τύπου μεταφορικού μέσου. Στην τιμή 
συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση. 
 

4.5. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-3.12 ΠΡΟΣΑΎΞΗΣΗ ΤΙΜΏΝ ΕΚΣΚΑΦΏΝ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΌΣΘΕΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΏΝ ΑΠΌ ΔΙΕΡΧΌΜΕΝΑ 
ΔΊΚΤΥΑ ΟΚΩ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΥΔΡ-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. 
 
 

4.6. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-3.13 ΠΡΟΣΑΎΞΗΣΗ ΤΙΜΏΝ ΕΚΣΚΑΦΏΝ ΓΙΑ 
ΕΚΤΈΛΕΣΗ ΥΠΌ ΣΥΝΘΉΚΕΣ ΣΤΕΝΌΤΗΤΑΣ ΧΏΡΟΥ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΥΔΡ-6081.1) 

 
Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος πάσης φύσεως υπό 
συνθήκες περιορισμένου χώρου, όταν δηλαδή η εργασία πρέπει υποχρεωτικώς να εκτελεσθεί επί 
πεζοδρομίου ή ερείσματος οδού χωρίς κατάληψη του καταστρώματος, χειρονακτικώς, με χρήση 
αεροσφυρών ή υποβοήθηση μικροεκσκαφέων (mini excavators) πλάτους έως 1,50 m και 
χωρητικότητος κάδου έως 0,25 m3 και δεν είναι εφικτή η  χρησιμοποίηση  μεγαλυτέρου μεγέθους 
μηχανικού εξοπλισμού.  
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Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή σε ορύγματα με πλάτος πυθμένα έως 1,00 m και βάθος έως 4,00 m, 
μετά από πλήρη τεκμηρίωση της αναγκαιότητος εφαρμογής της υπόψη μεθοδολογίας στην μελέτη 
του έργου. 
 

4.7. ΆΡΘΡΟ  ΟΙΚ- 20.40 ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΉ ΔΙΑΚΊΝΗΣΗ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ 
ΕΚΣΚΑΦΏΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΊΣΕΩΝ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-2177) 

 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, 
τζιβιέρα, μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η 
απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m) 
 

4.8. ΆΡΘΡΟ  Δ-1 ΤΟΜΉ ΟΔΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΚΌΠΤΗ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΟΙΚ-2269A) 

 
Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα άοπλο, οποιουδήποτε πάχους, 
με χρήση ασφαλτοκόπτη, ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω από τα προβλεπόμενα όρια της 
κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από φθορές κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
Η αποξήλωση του αποκοπτομένου τμήματος και η απομάκρυνση των προϊόντων καθαίρεσης, 
τιμολογούνται ως ‘’Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες’’ 
 

4.9. ΆΡΘΡΟ  Δ-8Α ΑΣΦΑΛΤΙΚΉ ΣΤΡΏΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ ΑΣΤΙΚΉΣ 
ΟΔΟΎ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ 4521.Β) 

 

Κατασκευή ασφαλτικής στρώσεως κυκλοφορίας αστικής οδού επί υπάρχοντος ασφαλτικού 
τάπητα μετά την εκτέλεση εργασιών απόξεσης (φρεζαρίσματος), με ασφαλτοσκυρόδεμα τύπου ΑΣ 
12.5 ή ΑΣ20, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη συνθέσεως και την ΕΤΕΠ 05-03-11-04 
“Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ασφαλτικού σκυροδέματος”, συμπυκνωμένου πάχους 5mm  
αστικών οδών, με χρήση διαστρωτή ασφάλτου (finisher). 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 Οι πάσης φύσεως δυσχέρειες λόγω στενότητας χώρου, η προειδοποίηση των οδηγών να 
μην σταθμεύουν τα οχήματα τους στις προς ασφαλτόστρωση οδούς με ευδιάκριτα έντυπα 
μηνύματα, καθώς και η τυχόν απαιτούμενη μετακίνηση των οχημάτων μη 
συμμορφωθέντων οδηγών. 

 Η διάνοιξη οπών αγκύρωσης (πικούνιασμα) με κατάλληλο μηχάνημα (τύπου Arrow) οδών 
που δεν έχουν υποστεί φρεζάρισμα. 

 Η εφαρμογή ασφαλτικής συγκολλητικής επάλειψης με ασφαλτικό γαλάκτωμα ψυχρού 
τύπου σε αναλογία τουλάχιστον 500 gr/m2. 

 Η προμήθεια, μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση, διαστρωτή με  finisher και 
συμπύκνωση του ασφαλτοσκυροδέματος. 

 Η εργοταξιακή σήμανση σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
 

4.10. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-4.09 ΑΠΟΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΏΝ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΆΤΩΝ ΣΤΙΣ ΘΈΣΕΙΣ ΟΡΥΓΜΆΤΩΝ ΥΠΟΓΕΊΩΝ 
ΔΙΚΤΎΩΝ 
(ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΝΑΘΕΏΡΗΣΗΣ ΟΔΟ-4521Β) 
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Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού 
οδοστρώματος, ήτοι: 
1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου 
πάχους 0,10 m 
2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 
0,10 m 
3. Ασφαλτική προεπάλειψη 
4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 
εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 
5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε 
μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική 
επάλειψη. 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη 
μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, 
εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση 
τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου 
μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των 
κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα 
εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας 
(ΝΕΤ ΟΔΟ). 

 
4.11. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-7.01 ΑΝΤΙΣΤΗΡΊΞΕΙΣ ΜΕ ΞΥΛΟΖΕΎΓΜΑΤΑ 

(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6301) 
 

Αντιστήριξη πρανών ή παρειών τάφρων, με ξυλοζεύγματα, σανιδώματα, μαδέρια ή παρεμφερούς 
τύπου μεθοδολογία, με τα απαιτούμενα υλικά και συνδέσμους καθώς και την εργασία πλήρους 
κατασκευής, αποσύνδεσης και απομάκρυνσης των υλικών για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με 
την μελέτη του έργου ή την μελέτη εφαρμογής του Αναδόχου που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία. 
 
Οι σποραδικές αντιστηρίξεις (μεμονωμένες αντιστηρίξεις επί μήκους έως 2,0 m ανά 20 m μήκους 
ορύγματος) περιλαμβάνονται ανηγμένες στα οικεία άρθρα εκσκαφών ορυγμάτων και δεν 
υπάγονται στο παρόν άρθρο. Επισημαίνεται πάντως ότι όταν εφαρμόζεται το παρόν άρθρο, το 
οποίο αναφέρεται σε ''συστηματικές αντιστηρίξεις'' δεν αφαιρούνται ποσότητες ως αναλογούσες 
σε ''σποραδικές αντιστηρίξεις'' και επιμετράται η συνολική επιφάνεια.  
 
Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών των εργασιών αντιστήριξης θα αναφέρεται 
απαραιτήτως και ο χαρακτηρισμός του εδάφους του αντιστοίχου ορύγματος. 
 

4.12. ΆΡΘΡΟ  ΣΧ.ΟΙΚ.20.41 ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΕ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ, ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΌ ΕΚΣΚΑΦΕΣ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ) 
 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚ 2178) 

 

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

 

4.13. ΆΡΘΡΟ  Β-36 ΜΌΝΩΣΗ ΜΕ ΔΙΠΛΉ ΑΣΦΑΛΤΙΚΉ ΣΤΡΏΣΗ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΔΟ - 2411) 
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Προστατευτική επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος, σε οποιαδήποτε 
στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με ασφαλτικό γαλάκτωμα υδατικής διασποράς (black bitumen 
paint) με χρήση ρολού, βούρτσας ή πιστολέττου. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
•ο επιμελής καθαρισμός της επιφάνειας από χαλαρά υλικά και ρύπους με χρήση συρματόβουρτσας 
ή πεπιεσμένου αέρα,  
•η εφαρμογή υποστρώματος (primer) με αραίωση του γαλακτώματος με νερό σε αναλογία 1:1 ή με 
χρήση του υλικού που συνιστά ο προμηθευτής και ανάλωση 0,10 -0,15 lt/m2,  
•η χρήση των απαιτουμένων ικριωμάτων  
•η εφαρμογή του ασφαλτικού γαλακτώματος σε δύο στρώσεις με ανάλωση ανά στρώση 
τουλάχιστον 0,15 lt/m2 
 

4.14. ΆΡΘΡΟ  9.32.01 ΤΥΠΙΚΆ ΦΡΕΆΤΙΑ ΔΙΚΛΊΔΩΝ, ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΎΣ DN ≤ 
300 MM, ΔΙΑΣΤΆΣΕΩΝ 1,50 X 1,50 M 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6329 50,00% / ΥΔΡ 5311 50,00%) 

 

Πλήρης κατασκευή  τυπικού φρεατίου δικλίδων, σε οποιοδήποτε θέση του έργου και  

ανεξαρτήτως του βάθους της σωληνογραμμής από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες ΕΤΕΠ ανά επί μέρους αντικείμενο εργασιών. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

οι τυχόν απαιτούμενες ερευνητικές τομές για τον εντοπισμό αγωγών και δικτύων 

 οι απαιτούμενες εκσκαφές με οποιονδήποτε τρόπο (μηχανικά μέσα ή χέρια) σε κάθε είδους 
εδάφη, με τις τυχόν απαιτούμενες αντιστηρίξεις των παρειών του ορύγματος, καθώς και η 
φορτοεκφόρτωση των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφών και η μεταφορά τους σε 
οποιαδήποτε απόσταση 

 οι απαιτούμενες καθαιρέσεις - αποξηλώσεις 

 οι τυχόν απαιτούμενες αντλήσεις 

 οι απαιτούμενες εξυγιαντικές στρώσεις έδρασης του φρεατίου 

 οι κατασκευές από άοπλο και οπλισμένο σκυρόδεμα που απαρτίζουν το φρεάτιο 
(σκυρόδεμα οποιασδήποτε κατηγορίας, σιδηροπλισμός, ξυλότυποι, πρόσμικτα), 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 οι δικλίδες (συρταρωτές ή πεταλούδας) και τα τεμάχια εξάρμωσης, 

που πληρώνονται με τα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου. 

Τυπικό φρεάτιο δικλίδων για αγωγούς DN < 300 mm, διαστάσεων 1.50x1.50 m 
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4.15. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ - 16.02 ΑΝΤΙΣΤΉΡΙΞΗ ΣΤΎΛΟΥ ΕΝΑΕΡΊΩΝ ΔΙΚΤΎΩΝ 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6801) 

 
Αντιστήριξη στύλου εναερίων δικτύων Ο.Κ.Ω.  ξύλινου ή μεταλλικού ή από σκυρόδεμα, κατά την 
εκτέλεση εργασιών επί υπογείων δικτύων. 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα βοηθητικά υλικά, μέσα και εργασίες για την 
ασφαλή αντιστήριξη του στύλου, καθώς και η αποσυναρμολόγηση και απομάκρυνση των 
στηριγμάτων μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. 

 

4.16. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ - 11.01.02 KΑΛΎΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΊΩΝ/ ΚΑΛΎΜΜΑΤΑ 
ΑΠΌ ΕΛΑΤΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ (DUCTILE IRON)  
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6752) 

 
Kαλύμματα φρεατίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, με σήμανση CE, της κατηγορίας φέρουσας ικανότητας D 
που προβλέπεται από την μελέτη (ανάλογα την θέση τοποθέτησης). 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του καλύμματος του φρεατίου και του 
πλαισίου έδρασης αυτού, η ακριβής ρύθμιση της στάθμης και επίκλισης του καλύμματος με χρήση 
στερεών υποθεμάτων και ο εγκιβωτισμός του πλαισίου έδρασης με σκυρόδεμα. 

 
 

4.17. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.14.01.04 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 63 MM / ΡΝ 10 ATM 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1) 
 

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. 
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Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) οφείλουν να 
πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών χαρακτηριστικών που ισχύουν για 
τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   
Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων. 

 
4.18. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.14.01.05 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 75 MM / ΡΝ 10 ATM 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1) 

 
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: 
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α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες μεταφορές  
των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών τεμαχίων από ΡΕ. 
β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των σωλήνων, η 
χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 
γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων. 

 

4.19. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.14.01.06 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 90 MM / ΡΝ 10 ATM 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1) 

 
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. 
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γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των ειδικών 
τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt welding) ή χρήση 
ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
Τεχνικές Προδιαγραφές. 
δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων. 

 

4.20. ΆΡΘΡΟ ΥΔΡ-12.14.01.07 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 11 MM / ΡΝ 10 ATM 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - ΥΔΡ - 6621.1) 

 

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. 
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δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου σύμφωνα με 
την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 
Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από πολυαιθυλένιο με το 
υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα 
αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και 
ασφαλείας του δικτύου και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως 
βάσει των σχετικών άρθρων. 
 
 

4.21. ΆΡΘΡΟ  ΥΔΡ-12.17.01 ΕΙΔΙΚΆ ΤΕΜΆΧΙΑ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ΑΠΌ 
ΕΛΑΤΌ ΧΥΤΟΣΊΔΗΡΟ ΣΦΑΙΡΟΕΙΔΟΎΣ ΓΡΑΦΊΤΗ (DUCTILE 
IRON)./ ΚΑΜΠΎΛΕΣ, ΤΑΥ, ΣΥΣΤΟΛΈΣ, ΠΏΜΑΤΑ ΚΛΠ, ΌΛΩΝ ΤΩΝ 
ΤΎΠΩΝ, ΜΕΓΕΘΏΝ, ΚΛΆΣΕΩΝ ΠΊΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ, ΚΑΤΆ ΕΛΟΤ 
ΕΝ 545 ΚΑΙ ΕΛΟΤ ΕΝ 598  
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ - 6623) 

 

Ειδικά τεμάχια, σύνδεσμοι και στηρίγματα σωληνώσεων από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς 
γραφίτη, διατομών και λοιπών χαρακτηριστικών κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598, με 
πιστοποιητικά από κοινοποιημένο στην ΕΕ φορέα πιστοποίησης. 
Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, η προσωρινή αποθήκευση, 
οι πλάγιες μεταφορές, και συναρμολόγηση σε σωληνογραμμή από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου 
σφαιροειδούς γραφίτη (ductile iron). 
 

4.22. ΆΡΘΡΟ ΣΧ. ΥΔΡ-16.16.01 ΔΙΑΜΌΡΦΩΣΗ ΣΎΝΔΕΣΗΣ ΝΈΟΥ 
ΑΓΩΓΟΎ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΆΜΕΝΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΑΓΩΓΌ 
(ΠΛΉΝ ΑΓΩΓΏΝ ΑΠΌ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΈΝΙΟ) ΜΕ ΧΡΉΣΗ 
ΑΝΟΞΕΊΔΩΤΟΥ ΜΑΝΣΌΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΜΕΘΌΔΟΥ ΤΗΣ 
ΔΙΆΤΡΗΣΗΣ ΥΠΌ ΠΊΕΣΗ, ΓΙΑ ΔΙΆΜΕΤΡΟ ΥΦΙΣΤΑΜΈΝΟΥ ΑΓΩΓΟΎ 
Φ 80 Ή Φ 100 MM 
(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΥΔΡ 6630.1) 

 

Διαμόρφωση σύνδεσης νέου αγωγού ύδρευσης σε υφιστάμενο, αποτελούμενο απο σωλήνες 
οπουδήποτε υλικού, εκτος από πολυαιθυλένιο (στην περίπτωση αυτή έχει εφαρμογή το άρθρο ΥΔΡ 
16.19), με χρήση ανοξείδωτου κοχλιωτού περιβλήματος (μανσόν) και εφαρμογή της μεθόδου της 
διάτρησης υπό πίεσης (με κατάλληλη προς τούτο φορητή συσκευή), χωρίς απομόνωση του 
δικτύου ύδρευσης επί του οποίου γίνεται η επέμβαση. 
Στην τιμή  μονάδας περιλαμβάνονται: 
α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων και 
εξαρτημάτων σύνδεσης αυτών για την διαμόρφωση της σύνδεσης (μανσόν, βάνας απομόνωσης, 
φλαντζών καταλλήλων για το υλικό του νέου σωλήνα κλπ) 
β. Η προσκόμιση, χρήση και αποκόμιση της ειδικής συσκευής διάτρησης σωλήνων υπό πίεση 
(στεγανού τύπου, με ποτηροτρύπανο) και των βοηθητικών μέσων στήριξης και σταθεροποίησής 
της. 
γ. Η προετοιμασία η της επιφανείας του υπάρχοντος αγωγού για την τοποθέτηση του μανσόν 
(καθαρισμός, λιμάρισμα κλπ) 
δ. Η τοποθέτηση του μανσόν και της βάνας απομόνωσης, η σύνδεση της συσκευής, η διάτρηση του 
σωλήνα με συγκράτηση του αποκοπτομένου τοιχώματος στο ποτηροτρύπανο, η απομάκρυνση της 
συσκευής και η σύνδεση της φλάντζας ένωσης του νέου αγωγού. 
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